
TANCATS D’ESCACS SANT BOI 

De l’1 d' octubre al 26 de novembre de 2016 

 

Bases del torneig 

1. Format.- El torneig es disputarà en 2 grups per Sistema Round-Robin de 10 jugadors, 

Grup A. Per jugadors de més de 2150 de ELO català. Inscripció 20 €. 

Grup B. Per jugadors de menys de 1750 de ELO català. Inscripció 20 €. 

2. Local de joc.-El local de joc serà al Casal de Barri Marianao, sèu del Club d’Escacs Sant Boi, al 
Carrer Miquel, 2 de Sant Boi de Llobregat 

3. Presentació del jugador/a.- El jugador/a s’haurà de presentar abans de passats 60 minuts des 
de l’inici previst de la ronda. Passat aquest temps perdrà la partida per incompareixença. 

4. Dies de joc.- 

 1ª Ronda: 1 octubre a les 17:05 hores. 

 2ª Ronda:  8 octubre a les 17:05 hores. 

 3ª Ronda:  15 octubre a les 17:05 hores. 

 4ª Ronda: 22 octubre a les 17:05 hores. 

 5ª Ronda: 29 octubre a les 17:05 hores. 

 6ª Ronda: 5 novembre a les 17:05 hores. 

 7ª Ronda: 12 novembre a les 17:05 hores. 

 8ª Ronda: 19 novembre a les 17:05 hores. 

 9ª Ronda: 26 novembre a les 17:05 hores. 

5. Ritme de joc.- 

90 minuts amb 30 segons d’increment acumulatiu per a cada jugada començant des de la primera. 

6. Premis.- 

Grup A. 

1er classificat Trofeu 
 2n classificat Trofeu 
 

Grup B 

1er classificat Trofeu 
2n classificat Trofeu 

 

7 Lliurament dels Premis.- 

El lliurament de premis es realitzarà el 28 de novembre en concloure la ronda. 

  



8. Desempats. 

Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent: 

1. Sonneborn-Berger 

2. Particular 

3. Nombre de victòries 

9. Direcció i arbitratge.- El Director del Torneig és Jose Manuel Lucas . L’equip arbitral estarà dirigit 
pel Manolo Navarro com a àrbitre principal. 

10. Apel·lacions.- Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit fins a la finalització de  la 
ronda al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des 
durant la primera ronda entre els/les participants. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i 
inapel·lables. 

11. Ús dels telèfons mòbils.- Si és imprescindible utilitzar el mòbil, caldrà demanar permís a 
l’àrbitre del torneig. Si sona el mòbil a algun participant, serà sancionat amb la pèrdua del punt en 
joc. 

12. Homologació.- El torneig serà vàlid per ELO Català, FIDE i per normes de MC. 

13. Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa 
de la FCDE i FIDE per a torneigs tancats. La participació en el torneig implica la total acceptació 
d’aquestes bases. 

14. Web oficial.- www.cesantboi.cat 

15. Incrispcions i informació.- Per telèfon al 654251775 o via mail cesantboi@hotmail.com 
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