
XXIV TORNEIG INFANTIL 

D’ESCACS FIRA SANT JOAN 

ORGANITZACIÓ 

El torneig està organitzat pel Club Escacs Alberic, amb el patrocini de 
l’Ajuntament d’Alberic i la col·laboració de la federació d’escacs de la Comunitat 
Valenciana (FECV), aquest torneig està inclòs en el IV Circuit de la Copa Campions. 

DATA I LLOC 

 Es jugarà el dia 3 de juny a les 10:00 hores, en el Bar Llar dels Jubilats 
d’Alberic, al carrer Balmes s/n. 

INSCRIPCIONS 

Inscripció de 3€ per jugador, a abonar abans de començar el torneig. Les 
inscripcions hauran de fer-se al correu electrònic: clubescacsalberic@hotmail.es 
 On s’indicarà el nom complet, data naixement, club, ELO FIDE i FEDA. Data límit 
d’inscripcions el divendres 2 de juny a les 22:00 hores o fins completar els 100 
jugadors en els dos tornejos. 

Tot aquell jugador inscrit que no es presente a jugar i no justifique la seua 
absència abans de 48h de l'acabament del torneig, no serà admès a participar en 
futures edicions. Està reservat el dret d'admissió. 

SISTEMA DE JOC I RITME 

Es jugaran dos tornejos:  

  Torneig A - sub14 (poden participar nascuts al 2003 i posteriors) 

  Torneig B - sub10 (poden participar nascuts al 2007 i posteriors). 

Ritme de joc: 10 minuts per jugador. 

Es disputarà amb el sistema suís amb 6 rondes. 

El torneig es regirà per les normes FIDE corresponents, amb una única 
excepció: al TORNEIG B es permetrà una jugada il·legal (sense cap bonificació) i la 
segona suposarà la pèrdua de la partida. Al torneig A la primera il·legal suposarà la 
derrota. 
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Els participants són responsables de comprovar que tenen assignada la 
puntuació correcta. No s'admetran reclamacions una vegada començada la ronda 
següent. 

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables. 

Sistemes de desempat 

1r Sonenborg-Berger. 

2n Butcholz FIDE menys pitjor resultat. 

3r Butcholz Total. 

4t Sorteig. 

PREMIS 

Trofeus per als tres primers classificats de cada categoria (General Torneig A, 
Sub12, General Torneig B i Sub08), al primer jugador d’Alberic de cada categoria i la 
primera fèmina en cada torneig (A i B). 

No són acumulatius. S'entregaran per estricte ordre de classificació. 

Hi haurà un regal per a tots els participants que es queden a l'entrega de 
trofeus. 

El dos primers de les categories Sub 14, Sub 12, Sub 10 i Sub 8 es 
classificaran per a la final de la "Copa de Campions" en les condicions que marque 
la FECV. 

 

DISPOSICIONS ADICIONALS 

Davant qualsevol incidència que no estiga contemplada a les bases, 
l’organització ho resoldrà de la millor forma possible. 

Els participants autoritzen la publicació, per part de l'organització, de les seues 
dades a efectes de publicació de resultats i publicitat del torneig a les webs oficials, 
açò inclou també les fotografies. No es permetrà la realització de fotografies sense 
l'autorització de l'àrbitre. 

La participació al torneig implica la total acceptació de les bases. 

 


