
TORNEIG SOCIAL D'ESCACS
EXTRACTE DE LES BASES, PER A CADA RONDA:

a) Els dies de joc, seran; 10, 17 i 24 de novembre; 1, 15 i 22 de desembre.
b) Hora de començament de la ronda, les 17:00h.
c) Ritme de joc: 1 hora i 30 segons d'increment per jugada.
d) Les dos primeres il·legals, es penalitzaran amb l'increment de dos minuts 

al contrari, en la tercera il·legal, es perd la partida. 
e) Com hi ha increment en cada jugada, l'anotació és obligatòria
f) Les planetes originals, es quedaran en el club, per si hi haguera alguna 

reclamació. Després del torneig es tiraran.
g) Es permetrà un descans, per jugador. Que deurà donar avís, abans 

d'acabar la ronda anterior.
h) El jugador que descanse, obtindrà mig punt, excepte en l'última ronda que 

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

torneig.
j) Els mòbils apagats, si algú deu 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.

k) Terminantment prohibit analitzar la partida, en la sala de joc, mentres 
estiga en joc alguna partida. 

l) El torneig es regirà per les normes FIDE.
m) L'àrbitre del torneig, serà Alfonso i s'anomenarà un comité de competició, 

amb els tres jugadors que siguen triats pels jugadors, per a casos en què 
l'involucrat siga Alfonso.

n) Si hi haguera alguna reclamació i Alfonso 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 torne al seu lloc, 
Alfonso.

o) La ronda es realitzará una volta s’acaben les partides y será provisional 
hasta el diumenge a les 22:00h.

p) Davant de 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; 
MIJOR SENSE FIDE; MIJOR SENSE ELO: PRIMER INFANTIL.

r) Els sistemes de desempat, serán per el ordre seguent:
 1º SONEN-BERGER.
 2º BUTCHOLZ MENYS PITJOR.
 3º PROGRESSIU.


