
TORNEIG SOCIAL D'ESCACS

a) Els dies de joc seran: 27 de setembre; 4, 18 i 25 d’octubre;  8,  i  15 de 
novembre. En total 6 rondes.

b) Hora de començament de la ronda: les 17:00h.
c) Ritme de joc: 1 hora, amb increment de 30 segons per jugada.
d) El preu de la inscripció al torneig serà:

Seniors Menors 16 anys
Soci 5€ gratuit

No soci 10€ 5€
El pagament es podrà realitzar el primer dia de joc, 

però s’incrementarà amb 5€ més.

e) La inscripció al torneig, haurà de realitzar-se per ingrés en el compte del 
club.  Es  demanarà  el  justificant,  abans  de  començar  la  primera  ronda. 
Aquells que tinguen el compte domiciliat, se’ls cobrarà juntament amb la 
següent quota de soci. El jugador que no justifique l’ingrés abans de la 
primera ronda no serà emparellat. La retirada del torneig no suposarà el 
reintegrament dels diners d’inscripció.

f) El torneig es regirà per les normes FIDE.

g) Les planelles originals, es quedaran en el club, per si hi haguera alguna 
reclamació. Després del torneig es podran recollir al club en un termini de 
15 dies, després es tiraran.

h) Es permetrà  un descans (bye) de 0’5 punts,  per jugador.  Que haurà de 
donar avís, abans d'acabar la ronda anterior, excepte en l'última ronda que 
serà de zero punts. Si algun jugador necessita un segon “bye”, serà de zero 
punts.

i) La incompareixença a una ronda, no justificada, serà motiu d'expulsió del 
torneig.

j) TERMINANTMENT  prohibit  analitzar  la  partida,  ni  jugar  cap  altra 
“ràpida”, en la sala de joc mentre estiga en joc alguna partida.

k) Els  mòbils  apagats,  si  algú ha de tindre  el  seu  conectat,  el  motiu  serà 
explicat abans de començar la partida, estarà en mode de silenci i per a 
parlar, haurà d'eixir de la sala de joc.



l) L'àrbitre del torneig, serà  Javi i s'anomenarà un Comité de Competició, 
format  per  tres  jugadors,  per  a  casos  en  què  l'involucrat  siga  Javi. 
L’organització  del  torneig,  nomenará  un jugador  i  els  altres  dos,  seran 
triats pels jugadors en votació que es realitzarà durant la primera ronda. En 
finalitzar la ronda es contaran els vots i es nomenarà el Comité.

m)Si hi haguera alguna reclamació i Javi, està disputant la seua partida, quan 
este realitze la seua jugada, acudirà a resoldre el problema i quan el seu 
oponent, realitze la seua, detindrà el rellotge fins que Javi torne al seu lloc.

n) El club té disponible, el archiu de la normativa FIDE, en el ordinador.

o) La  ronda  es  realitzarà  una  volta  s’acaben  les  partides  i  SERÀ 
PROVISIONAL fins el diumenge a les 22:00h, per si hi ha causa major i 
s’ha de rectificar.

p) Front a qualsevol problema que es presente i no estiga dins de les bases, 
l'organització  ho  resoldrà  de  la  millor  manera  possible,  per  al  bon 
funcionament del torneig.

q) Els  trofeus  serán:  CAMPIÓ;  SUBCAMPIÓ;  TERCER CLASSIFICAT; 
MILLOR SENSE FIDE; MILLOR SENSE ELO, PRIMER INFANTIL.

  Els trofeus no son acumulatius.

r) Els sistemes de desempat, serán en l’ordre següent:
 1º BUCHOLZ MENYS PIJOR.
 2º SONEN-BERGER.
 3º PROGRESSIU.
4º BUCHOLZ TOTAL.

s) Com  es  tracta  de  un  torneig,  per  el  sistema  suiss  y  son  pocs  els 
participants, si el programa no pot resoldre la ronda, es tractaría de fer-la a 
má i es donaría per acabat el torneig, inclós si faltara alguna ronda per fer.


