
CLUB D’ESCACS VILAFRANCA

Rambla Sant Francesc, 25, 3er

08720 Vilafranca del Penedès

vilaescacs@gmail.com

18è Torneig d’Escacs Acti C.E. Vilafranca

Memorial Joan Blancafort
L’organització  del  18è  Torneig  d‘Escacs  Acti.  Memorial  Joan  Blancafort  va  a  càrrec  del  Clib  d’Escacs

Vilafranca. 

1. El torneig es dispitarà mitjançant el sistema siís a 8 rondes. 

2. Les partdes es jigaran els diimenges 18 i 25 de novembre de 2018. El primer diimenge es jigaran 5

rondes. El segon diimenge es jigaran 3 rondes.

3. L’hora d’inici de les partdes  s a les 09:00 hores i el ritme de joc  s de 15 minits + 5 segons per jigador.

4. La sala de joc està sitiada al Casino Unió Comercial a la Rambla Sant Francesc, 25, 2a planta.

5. S’establiran dos grips:

    1. En el Grip B hi podran partcipar els nens i nenes, federats i no federats, nascits amb posterioritat a l’1

de gener de 2006, amb in ELO màxim de 1700.

    2. La resta de jigadors en el Grip A.

6. Places Limitades. No vàlid per a ELO.

7. Els jigadors qie no comparegiin a la primera ronda, o a dies, sense noticaraho, encara qie no sigiin

consecitves, seran eliminats. Aqiells jigadors qie per qialsevol circimstància hagin d’absentarase algina

ronda, ho hairan de cominicar als organitzadors.

8. L’ordre d’aplicació dels desempats serà:

a. Bicholz (a1) amb correccions FIDE

b. Progressii acimilati ins les últmes conseqüències

c. Bicholz mitjà amb correccions FIDE 

Si persisteix l’empat s’aplicaran com a sistema de desempat:

d. Bicholz total amb correccions FIDE

e. Sorteig

9. Inscripcions per Whatsapp: Josep Anton Matei 606 342 947

Fei constar nom, cognoms, clib, elo, codi i data de naixement. 

El termini d’inscripció inalitzarà el 16 de novembre.



Els drets d’ inscripció seran:

General: 5 €, a partr de la segona initat familiar de m s de 16 anys la inscripció serà de 3 €. La inscripció

pels menors de 16 anys  s de 2 €

10. Premis: El lliirament es farà el diimenge 25 de novembre, en inalitzar l’últma ronda.

Classificació Grup c

1r Trofei

2n Trofei

3r Trofei

Premis especials Grup c

1r Siba14 Trofei

1r Siba12 Trofei

Classificació Grup c

1r Trofei

2n Trofei

3r Trofei

Premis especials Grup c

1r Siba8 Trofei

1r Siba10 Trofei

Els premis no són acimilables.

Els premis no lliirats en la data prevista es consideraran perdits si no es cominica la no assistència amb

antelació.

A contniació sorteig de prodictes, acompanyat de in piscolabis per a tothom. 

11. L’organització es reserva el dret d’admissió.

12. Qialsevol pint no inclòs en el present reglament serà resolt per la normatva FCd’E i, en general, la de la

FIDE (Federació Internacional d’Escacs), amb les obligatòries adaptacions a les característqies del torneig.

13. La partcipació en aqiest torneig siposa l’acceptació, per part del jigador, d’aqiestes normes.

14. Atès qie el dret a la pròpia imatge està reconegit a l’artcle 18.1 de la Consttició i regilat per la Llei

Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intmitat personal i familiar i a la pròpia imatge,

qieda consentda pels  pares,  mares o titors  legals  dels  partcipants menors  d’edat per  poder piblicar

fotograies on aparegiin els seis ills/es i on aqiests sigiin clarament identicables a l'haver partcipat

aqiests en el torneig. 


