
XXIX Internacional Vila de Sant Boi 2017 
Memorial Mateu Chalmeta 

 

 

1. Es jugarà els divendres a la nit a partir de les 21:00 hores. El local de joc serà el Casal 

de Barri Marianao, al Carrer Miquel 2, 08830 Sant Boi de Llobregat. 

 

2. Es disputaran 9 rondes, començarà el divendres 21 d’abril i s’acabarà el dia 16 de 

juny. Els dies de joc seran: 21 i 28 d’abril; 5, 12, 19 i 26 de maig; 2, 9 i 16 de juny  

 

3. El ritme de joc serà de 90 minuts + 30 segons d’increment per jugada. 

 

4. Es farà un total de tres grups:  

 Grup A: Round Robin 9 rondes per norma de Mestre Internacional  

 Grup B: Suís 9 rondes per jugadors amb llicència federativa en vigor amb menys 

de 2350 d’Elo català std. i 2250 FIDE std. 

 Grup C: Suís 9 rondes per jugadors amb llicència federativa en vigor amb menys 

de 1950 d’Elo català std. i 1750 FIDE std. 

Tots el grups seran vàlids per Elo català std. i Elo FIDE std. així també per l’obtenció de 

normes. 

 

5. Les inscripcions al grup A seran per invitació i si algú està interessat a participar, ho 

pot sol·licitar. A la resta de grups les inscripcions es podran fer fins al dia 19 d’abril a 

les 22 hores: Es pot realitzar l’ inscripció per telèfon (654 251 775), per correu 

electrònic: cesantboi@hotmail.com, o a través del formulari web a www.cesantboi.cat. 

Els drets d’inscripció seran: 

 

 Mateix Dia 

General 30 € 

Sub-16 20 € 

+60 anys 20 € 

 

4 o més jugadors d’un mateix club, descompte de 2 € per jugador. 

 

Caldrà presentar document identificatiu: DNI o passaport. 

El pagament en  mètal·lic s’haurà d’ haver realizat abans d’ iniciar-se la primera ronda. 

Es podran fer el pagaments en mètal·lic el mateix dia abans de començar la primera ronda 

 

6. Premis: 

 

A tots els premis se’ls aplicarà la retenció fiscal corresponent.   

Els premis de tram d’elo no són acumulables. 

 

Grup A: Trofeu als tres primers classificats. 
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Grup B: 
 

Classificació general Trams d’elo català std. 

Campió 250 € + Trofeu  Campió 2n 3r 

Sots campió 125 € + Trofeu 2050-2149 70 €  + Trofeu 50 € Invitació  

3r 75 € + Trofeu <  2050  70 €  + Trofeu 50 € Invitació 

4t 50 €     

Millor sub-16 Llibre + Trofeu 

Millor +60 anys 30 € + Trofeu 

 

 

Grup C: 

 

Classificació general Trams d’elo català std. 

Campió 100 € + Trofeu  Campió 2n 3r 

Sots campió 75 € + Trofeu <  1800 Català 45 €  + Trofeu 30 € Invitació  

3r 50 € + Trofeu     

Millor sub-16 Llibre + Trofeu 

Millor +60 anys 30 € + Trofeu 

 

La invitació del 3r premi de cada tram correspon a la inscripció gratuïta per al proper 

Internacional Vila de Sant Boi. 

 

7. El temps per presentar-se davant del tauler serà 1 hora des de l’hora d’inici previst de 

la ronda. Si un jugador/a no es presenta a la primera ronda o a 2 rondes quedarà eliminat, 

excepte que estigui justificat. 

 

8. El lliurament de premis serà el diumenge 18 de juny a les 19:30 hores (juntament 

amb l’entrega del Memorial Josep Lorente). És obligatori recollir el premi personalment 

amb el DNI o per persona delegada (amb autorització signada i fotocòpia del DNI) en 

aquest acte, en cas contrari s'entén que es renuncia al premi. S'aplicarà la retenció fiscal 

corresponent a tots els premis. 

 

9. El director del torneig serà el Sr. Josep Chalmeta Torredemer. L’àrbitre principal serà 

el Sr. Manel Navarro Pérez (AI) 

 

10. Està prohibit per a tothom l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre dispositiu de 

comunicació al recinte de joc i en qualsevol altra zona designada per l’àrbitre, excepte 

que es disposi de la seva autorització. A aquell jugador que li soni el telèfon mòbil  perdrà 

la partida. 

 

 



11. En aquest torneig hi haurà un comitè d’apel·lació que es determinarà el 1r dia de joc 

i davant del mateix es podran apel·lar per escrit les decisions de l’àrbitre principal (com 

a màxim abans d’acabar la ronda en joc). El comitè d’apel·lació estarà compost pel 

director del torneig, el jugador més veterà i el jugador local de més elo, el primer reserva 

serà el segon jugador local de més elo i el segon reserva el segon jugador més veterà. 

 

12. Desempats: 
 

Grup A: 

 

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

Sonnenborn-Berger, nombre de partides guanyades (sense comptar partides no jugades), 

Koya, nombre de partides jugades amb negres i sorteig. 

 

Nota:  

-Sonnenborn-Berger: És la suma dels punts dels oponents als quals s’ha guanyat més 

la meitat dels punts dels oponents amb els quals s’ha fet taules. 

-Koya: Són els punts aconseguits contra jugadors que han fet, com a mínim, el 50% 

dels punts. 

 

Grups B i C: 

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

Buchholz total, Buchholz Mitjà. L’ordre d’aquests tres primers desempats se sortejarà 

després de l’última ronda. Si persistís l’empat, s’aplicarien els següents desempats: 

Progressiu fins a les darreres conseqüències, Sorteig. A tots els desempats se’ls aplicarà 

l’ajust FIDE d’oponent virtual. 

 

13. El torneig es regirà pel reglament de la FIDE, FCE i les bases pròpies d’aquest torneig. 

La participació en el torneig suposa l’acceptació d’aquestes normes. 

 

14. L’ organització es reserva el dret a modificar aquestes bases. 


