TORNEIG AMISTÓS 26-novembre
BASES DEL TORNEIG
A) Es disputarà a un ritme de 1'+5” per jugador, a caiguda de bandera.
B) Hi ha previst dos sistemes per a jugar. Si som 10 o menys jugadors, serà
lliga; a partir d’11, sistema suís, amb 9 rondes.
C) Hora de començament del torneig, les 17:30 h.
D) A les 16:45 hores estarem en el lloc on es juga per aclarir els dubtes que se
puguen tindre de les normes. A les 17:25 h es tancarà la inscripció al torneig i
s'emparellarà la primera ronda (amb tots els jugadors inscrits).
E) Aquell jugador que no jugue la primera ronda (incompareixença no justificada) serà
retirat del torneig. El jugador que deixe de jugar 2 rondes, encara que siga de
manera justificada, serà retirat del torneig.
F) Local de joc; CASA DE LA CULTURA.
G) Les decissions de l'àrbitre seran inapelables. I com pasa en els altre tornejos que
juguen nosaltres, serà Alfonso Martínez Escandell. Com es troba disputant el
torneig, si hi ha alguna incidència, s'esperaran en silenci, fins que puga acudir a la
partida.
H) Sistemes de desempat sistema lliga:
1) Sonen-Berger
2) Resultat particular
I) Sistemes de desempat sistema suís:
1) Sonen-Berger.
2) Butcholz total
Si persistira l'empat en els dos sistemes de jugar, s’aplicarà com a desempat final una
partida, amb 6 minuts per a les blanques i 5 minuts per a les negres, l'empat és per a les
negres. Es sortejaran els colors.
J) El torneig es regirà per les normes FIDE, en escacs rellamp, apèndix B, (pàg. 18 de
les lleis de la FIDE).
K) Davant de qualsevol incidència que no estiga contemplada, l’organització ho
resoldrà de la millor forma possible.
L) Està prohibit utilitzar el telèfon mòbil, a qui li sone el mateix perdrà la partida.
M) PREMIS: els resultants de repartir la recaptació de les inscripcions.

