VI OBERT CALCULÍN de promoció d’escacs 2018
LLINARS DEL VALLES / SABADELL / SANT BOI DE LLOBREGAT / FIGUERES
Bases del torneig
1. Format.El torneig es disputarà en dues fases.
Hi haurà una fase prèvia oberta per esportistes nascuts/des a partir de l’1 de gener de 2006 i amb un ELO català
màxim de 1750;; i que es disputarà als municipis de Llinars del Vallès, Sabadell,
Sabadell Sant Boi del Llobregat i Figueres,
per Sistema Suís basat en valoració
aloració d’ELO. Aquestes fases s’identificaran com a grups Calculín GROC (Llinars
del Vallès), Calculín VERD (Sabadell), Calculín BLAU (Sant Boi) i Calculín VERMELL (Figueres).
(
Hi haurà una fase final, amb els millors de la fase prèvia, que es disputarà per
per Sistema de lliga tancada (Round
Robin) al municipi de Llinars del Vallès, i que s’identificaran com a Calculín d’OR sub-8,
sub sub-10 i sub-12.

2. Local de joc.Els locals de joc de les fases prèvies seran:
Calculín GROC: Pavelló Annex, Passeig
sseig Europa de les Nacions s/n. Llinars del Vallès
Calculín VERD: Centre Cívic de la creu Alta-Cal
Alta
Balsach, Ctra. de Prats de Lluçanès, 2. Sabadell
Calculín BLAU: Casal de barri Marianao, c/ Miquel, 2.
2 Sant Boi de Llobregat.
Calculín VERMELL:Casino
Casino Menestral Figuerenc c/ Poeta Marquina, 2.
2 Figueres (1ª i 3ª jornada -14/04 i 28/04/18)
Edifici La Cate, 2º pis. Ronda Rector Arolas, 4. Figueres (2ª i 4ª jornada -21/04
21/04 i 5/05/18)
5/05/

3. Grups.a. Fase Prèvia.El torneig es disputarà en grup únic en cada seu, per esportistes nascuts/des a partir de l’1 de Gener de 2006
200 i
amb un ELO català màxim de 1750.
1750
El rànquing inicial s’ordenarà per ELO català. Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS
MANAGER.
b. Fase Final.El torneig es disputarà en tres grups dividits per categories (sub-8, sub-10 i sub-12),
12), per esportistes provinents
de les fases prèvies.
De cada una de les tres fases prèvies es classificaran els millors dos (2) esportistes de cada categoria.
categ
El rànquing
nquing inicial d’aquests grups se
s sortejarà automàticament amb el SWISS MANAGER . Els
aparellaments també es realitzaran amb el mateix programa.

4. Dies de joc.- Dissabtes tarda.
a. FASE PRÈVIA. CALCULÍN GROC (Llinars del Vallès), VERD (Sabadell)..
7 rondes, del 14 d’abril al 5 de maig ambdós inclosos:
14 d’abril:
16:30 h - Ronda 1ª
aprox.18:30 h - Ronda 2ª
21 d’abril:
16:30 h - Ronda 3ª
aprox.18:30 h - Ronda 4ª
28 d’abril:
16:30 h - Ronda 5ª
aprox.18:30 h - Ronda 6ª
5 de maig:
16:30 h - Ronda 7ª
aprox. 18:30 h –Entrega
Entrega de medalles i trofeus.
FASE PRÈVIA. CALCULÍN BLAU (Sant Boi de Llobregat).
7 rondes, del 14 d’abril al 5 dee maig ambdós inclosos:
14 d’abril:
17:00 h - Ronda 1ª
aprox. 19:00 h - Ronda 2ª
21 d’abril:
17:00 h - Ronda 3ª
aprox. 19:00 h - Ronda 4ª
28 d’abril:
17:00 h - Ronda 5 ª
aprox. 19:00 h - Ronda 6ª
5 de maig:
17:00 h - Ronda 7ª
aprox. 19:00 h –Entrega
Entrega de medalles i trofeus.
FASE PRÈVIA. CALCULÍN VERMELL (Figueres).
7 rondes, del 14 d’abril al 5 de maig ambdós inclosos:
14 d’abril:
16:00 h - Ronda 1ª
aprox. 18:00 h - Ronda 2ª
21 d’abril:
16:00 h - Ronda 3ª
aprox. 18:00 h - Ronda 4ª
28 d’abril:
16:00 h - Ronda 5ª
aprox. 18:00 h - Ronda 6ª
5 de maig:
16:00 h - Ronda 7ª
aprox. 18:00 h –Entrega
Entrega de medalles i trofeus.
12 de maig:

Jornada de descans. Tancament dels grups i sorteig de l’ordre de joc.

En cas que algun grup d’aquesta fase Prèvia disposés d’un número d’inscrits que recomanés fer més
rondes, la 8ª ronda es jugaria el 5 de maig i en cas de necessitar-se
se una 9ª ronda es faria la jornada
prevista de descans del 12 de maig.
b. FASE FINAL. CALCULÍN D´OR (Llinars del Vallès).
7 rondes, del 19 de maig al 9 de juny, ambdós inclosos:
inc
19 de maig: 16:30 h - Ronda 1ª
aprox.18:30 h - Ronda 2ª
26 de maig: 16:30 h - Ronda 3ª
aprox.18:30 h - Ronda 4ª
2 de juny: 16:30 h - Ronda 5ª
aprox.18:30 h - Ronda 6ª
9 de juny: 16:30 h - Ronda 7ª
aprox.18:30 h – Entrega de premis i trofeus.
Alguna de les rondes de la Fase Final podria arribar a jugar-se
jugar se en alguna altra població, atenent que
puguin haver coincidències amb alguna altra activitat escaquística.
La FCdE no ha fet pública la data de la final a 8 de la lliga catalana per la categoria sub12 per equips
de promoció. Quan es disposi d’aquesta data, i en la mesura que es pugui, s’intentarà deixar-la
deixar
alliberada i podria modificar la dates de competició i de la jornada de descans d’aquestes bases.

5. Ritme de joc i aparellaments.El ritme de joc de les partides serà de 30 minuts + 30 segons per jugada.
jugad
Un/a jugador/a quedarà eliminat/da de l’Obert si no es presenta a la primera jornada o a tres rondes (seguides o
alternes) sense justificar o avisar a la Direcció del Torneig abans d’haver-ne
ne fet l’aparellament corresponent.
Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar per escrit fins el dimarts previ a la ronda a jugar fins les 21h. No
es podrà demanar no ser aparellat més de 3 vegades.
L’aparellament
’aparellament de la següent jornada es publicarà el dimarts anterior a la ronda a partir de les 22:00 h.

6. Presentació del jugador/a.Transcorreguts 30 minuts des del començament de la ronda, qualsevol jugador/a que no s’hagi presentat perdrà la
partida per incompareixença.

7. Drets d'inscripció.Quota general: 18 €
Descompte de 2 € per als esportistes del C.E. Llinars, S.C.C. Sabadell, C.E. Sant Boi,, C.E.
C.E Alt Empordà i
C.E. Figueres.
La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se
fer de forma
anticipada mitjançant un ingrés al compte del Banc de Sabadell ES60 0081 1844 3500 0107 9815 , indicant el
nom, cognoms i club. També es pot fer el pagament
paga
en qualsevol caixer automàtic del Banc de Sabadell,
amb qualsevol targeta,, posant opció: PAGAMENT A TERCERS i codi Entitat 003885.
No es podrà jugar la quarta ronda si no s’ha
s fet efectiu el pagament de la inscripció.

8. Formes d'inscripció.A) Per correu electrònic a: calculin@escacsllinars.cat
@escacsllinars.cat
B) Mitjançant el formulari d’inscripció de la web www.escacsllinars.cat
C) Telefònicament o per whatsapp al mobil 644722997.
Caldrà indicar el nom i cognoms del jugador, club on està federat, a quin grup CALCULÍN s’apunta (GROCLlinars, VERD-Sabadell, BLAU-Sant
Sant Boi o VERMELL-Figueres) i un telèfon de contacte.
contacte
Data màxima d’inscripció: Dijous 12 d’abril a les 22:00 hores.
L'organització es reserva el dret de desestimar o anul·lar una inscripció.

9. Premis.a. Fase Prèvia.do millors classificats de les
Hi haurà medalles per a tots els participants de cada seu. S’entregaran trofeus als dos
categories sub8 (nascuts l’any 2010 o posteriors),
posteriors) sub10 (nascuts l’any 2008 o 2009) i sub12 (nascuts l’any
2006 o 2007), i que estaran classificats directament per a la Fase Final del Calculín d’OR per a cada categoria.
L’Organització estableix, a més a més, un premi CALCULÍN sorpresa per cada seu, que poden ser lliurats a
discreció a qualsevol jugador/a. Per aquests premis es tindran en compte durant tot el campionat criteris
d’esforç, superació personal, esportivitat i actitud entre d’altres.
b. Fase Final.S´entregaran els Trofeus Calculínn als tres millors classificats de les tres categories (sub8, sub10 i sub12):
1er classificat Trofeu Calculín d’OR.
2on classificat Trofeu Calculín d’OR.
3er classificat Trofeu Calculín d’OR.
Del 4t al 8è classificat Medalles Calculín d’OR.
A més, aquests esportistes premiats tindran inscripcions gratuïtes als següents tornejos dels clubs
organitzadors:
actius de Sant Boi de Llobregat 2019.
2019
• Memorial Josep Lorente d´escacs actius
• Torneig Internacional
ional d´escacs de Sabadell 2018.
• Obert Internacional de Figueres Miquel Mas sub-12
sub
del 2018.
• Calculín 2019.

10. Lliurament dels premis.a. Fase Prèvia.L’atorgament de premis ess realitzarà en cada una de les quatre seus un cop acabada l’última ronda, el dia 5 de
maig. En cas que s’haguessin d’ampliar rondes, es podria canviar aquesta data.
Els premis individuals no són acumulatius i es lliuraran als guanyadors en aquest acte.
b. Fase Final.L’atorgament de premis es realitzarà un cop acabada
a
l’última ronda, el dia 9 de juny.
juny
Els premis individuals no són acumulatius i es lliuraran als guanyadors en aquest acte.

11. Desempats.Per a la Fase Prèvia s’utilitzaran els sistemes (veure Annex):
Annex)
a) Tall de Buchholz 1
b) Mediana de Buchholz 1
c) Buchholz total
d) Puntuació progressiva acumulativa (fins a les últimes conseqüències)
e) Sorteig
L’ordre d’aplicació
ió dels tres primers desempats se sortejarà immediatament després d’acabar l’última ronda.
Aquest sorteig es realitzarà a la seu de Llinars del Vallès, i es comunicarà telefònicament a la resta de seus.
Per a la Fase Final s’utilitzaran els sistemes
sist
següents, en aquest ordre (veure Annex):
a) Resultat particular
b) Major nombre de victòries
c) Sonneborn-Berger
d) Koya
e) Sorteig

12. Direcció i arbitratge.El Director del Torneig és el Sr. Joan A. Pérez.
Comptarà com a adjunts de direcció al
a Sra. Silvia Pérez a la seu de Sabadell, al Sr. Ramon Ros a la seu de Sant
Boi de Llobregat i del Sr. Josep Salleras i Sr. Josep Mª Vilanova a les seus de Figueres.
Figueres
L’equip arbitral estarà dirigit per en Carlos Giménez (àrbitre principal).

13. Apel·lacions.Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit fins a una hora després d’acabada la ronda al Comitè
d’Apel·lació, que serà el mateix que s’hagi escollit en el XII Obert d’Escacs de Llinars del Vallès. Les decisions
d'aquest Comitè seran definitives
ves i inapel·lables.
Atenent que s’estarà jugant a doble ronda, les decisions arbitrals es mantindran com a vàlides a tots els efectes
d’aparellaments, que no podran ser canviats malgrat el Comitè prengui alguna decisió contrària a l’arbitral.

14. Ús dels telèfons mòbils.Si és imprescindible utilitzar el mòbil o qualsevol altre aparell de comunicació caldrà demanar permís a l’àrbitre
del torneig. Si sona algun dispositiu electrònic de comunicació a algun participant o si es detecta que manipula
aquest dispositiu sense permís arbitral, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc.

15. Homologació.El torneig serà vàlid per ELO català.

16. Drets d´imatge.La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge dels jugadors que hi participin. Els
El clubs
organitzadors podran utilitzar les imatges presses en la sala de joc, tant en
e la seva pàgina web com en altres canals
habituals de comunicació que tinguin vinculació amb l’activitat esportiva desenvolupada.
desenvolupada

17. Normativa.Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCE, la FEDA i FIDE per a
torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.

18. Web oficial.www.escacsllinars.cat

ANNEX: DESEMPATS
Tall de Buchholz 1: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador excepte el que té la
puntuació més baixa.
Buchholz Total: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador.
Mediana de Buchholz 1: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador excepte el que té la
puntuació més baixa i més alta.
Puntuació progressiva acumulativa (fins a les
le últimes conseqüències): Després de cada ronda un jugador té
una determinada puntuació. El desempat consisteix en la suma d'aquestes puntuacions. Si l'empat persisteix, es fa
el mateix càlcul traient rondes, començant per la primera.
Resultat particular: Es consideren els punts dels enfrontaments entre els jugadors empatats.
Sonneborn-Berger: Consisteix en la suma dels punts dels oponents als que el jugador ha guanyat i la meitat dels
punts dels oponents amb els que el jugador ha fet taules.
Koya: Consisteix
steix en comptabilitzar els punts aconseguits pel jugador contra els oponents que han fet el 50% dels
punts.
Ajust FIDE en el Buchholz: L'ajust FIDE en el Buchholz s'aplicarà, per a les partides no jugades, com si
s'hagués jugat contra un oponent virtual (FIDE Handbook, C05 Annex 3):
−Els
Els punts que tindrà aquest oponent virtual seran: Els punts que tenia en començar la ronda, més el resultat
de la ronda tractat com un resultat normal (és a dir, que una derrota per incompareixença és una victòria per
l'oponent virtual i viceversa), més mig punt per la resta de rondes fins al final.
−Per
Per als seus rivals, la partida no jugada comptarà com taules.

