
 
Inscripcions: 

 
Les inscripcions finalitzaran el dia 6 
d’octubre a les 22:00 hores. 
 

L’inscripció dóna dret al sopar. 
 

Preus: 
 
 

Menors de 16 anys: 10 € 
General:   15 € 
  

Telèfons: 
 
 

Josep Mascaró 
938321177 

 
Xavier Carrasco 

938320740 
 
 

 
Per a més informació: 

 
 

albertsanfeliu@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 

ORGANITZA: 
 
 

 
 

Club d’Escacs 
Santpedor 

 
 
 

 

COL·LABOREN: 
 
Federació Catalana d’Escacs 
 
 

 
 
 

Excm. Ajuntament de 
Santpedor 
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Dissabte, 7 d’octubre 2006 
 
 

Ritme de joc: 9 Rondes de 20 
min. per jugador 

 
 
 
 Sala “Cal Llovet” 



 

BASES: 
 
• Torneig obert a tots els jugadors 

amb llicència federativa. 
• El director del torneig serà el Sr. 

Josep Mascaró i Cornet. 
• El ritme de joc serà a 20 minuts 

per a cada jugador a caiguda de 
bandera i estaran regulades segons 
les lleis FIDE en l’apartat “B” dels 
escacs ràpids. Serà un sistema suís 
a 9 rondes. 

• L’àrbitre del torneig serà Albert 
Sanfeliu, àrbitre de la FCE. La seva 
decisió serà innapel·lable. 

• El jugador que no es presenti a 
ronda sense justificació serà 
eliminat del torneig. 

• El sistema de desempat en la 
classificació final serà sortejat un 
cop acabada l’última ronda. En 
aquest sorteig hi haurà: Bucholz, 
Bucholz (-1) i Progressiu. Es 
reserva el dret de desempatar per 
color: guanyen negres. 

• Els jugadors sub-16 han d’haver 
nascut com a màxim l’any 1990 
(obligació DNI). 

• El torneig es regirà per l’elo FIDE 
seguit dels altres. L’elo català o 
FEDA que sigui 100 punts més alt 
que el FIDE serà recalculat pels 
premis de tram. 

• Jugadors de més de 2350 ELO: 
inscripció gratuïta. 

• L’import de les inscripcions 
s’abonarà abans de la primera 
ronda. 

 

 

PREMIS: 
 

General: 
 

1. 400 € + trofeu 
2. 250 € + trofeu 
3. 150 € + trofeu 
4. 120 € 
5. 100 € 
6. 90 € 
7. 80 € 
8. 70 € 
9. 60 € 
10. 50 € 

 

Premis especials (trams elo): 
 
ELO:  2200 – 2300  80 € 
ELO:  2100 – 2199  70 € 
ELO:  2000 – 2099  60 € 
ELO:  1900 – 1999  50 € 
ELO:  1800 – 1899  40 € 
ELO:  1700 – 1799  30 € 
 

• El lliurament de premis es durà a 
terme al finalitzar l’última ronda i 
serà obligatòria la presència dels 
jugadors premiats. 

• Els premis no lliurats en la data 
prevista es consideraran perduts, si 
no es comunica la no assistència 
amb antelació. 

• Els premis no seran acumulatius. 
• L’import dels premis s’entregarà 

per rigurós order de classificació. 
No seran, per tant, divisibles. 

 

HORARI: 
 
1 ronda:   16:30 
2 ronda:   17:20 
3 ronda:   18:10 
4 ronda:   19:00 
5 ronda:   19:50 
6 ronda:   21:40 
7 ronda:   22:30 
8 ronda:   23:20 
9 ronda:    00:10 

 

 

 

El sopar es realitzarà  entre 
les 20:40 i les 21:40 aprox. 

 
 

SITUACIÓ: 
 

 
 
 Cal Llovet 


