
Bases  I

1.Dia i hora de joc: Dissabte 5
 
2.Local de joc: Casal de Barri Marianao
 
3.Rondes: 7 rondes a Sistema Suïs
i no s’admetran reclamacions al respecte, excepte que l’àrbitre ho consideri necessari
 
4. Ritme de joc: 10 minuts + 
 
5. Grups i elo: Grup únic. Vàlid per elo català
 
6. Rànquing: Es farà per elo català
 
7. Trams d’elo i entrega de premis:
de premis es farà el mateix dia 
 
8. Inscripcions:fins al dia 4 de 
telèfon  654 25 17 75 (WhatsAp
 

Sub 

9. Premis:  

Campió 
Sots campió 

3r 

Fins a 1700 
Fins a 1900 
Fins a 2100 
Millor Sub 8 

Millor Sub 10 
Millor Sub 12 

Millor + 60 
Millor 

Jugador Local 
*A tots els premis se’ls aplicarà la retenció corresponent

Bases  IV Actiu d’ Hivern Sant Boi  

ssabte 5 gener de 2019 a les 09:30 hores fins les 14h. 

Casal de Barri Marianao(Carrer Miquel, 2 Sant Boi de Llobregat)

rondes a Sistema Suïs, els aparellaments es realitzaran amb Swiss Manager 
i no s’admetran reclamacions al respecte, excepte que l’àrbitre ho consideri necessari

+ 3 segons per jugada (10' + 3"). 

Vàlid per elo català ràpid. 

català ràpid. 

d’elo i entrega de premis: Els trams d’elo es faran per elo català 
el mateix dia en acabar el torneig.  

de gener a les 21:00 hores, cesantboi@hotmail.com
App) . Els drets d’inscripció seran: 

General 8 € 
Sub -16 i +60 anys 6 € 

Discapacitats 6 € 

Classificació general 
100 € + Trofeu 
60 € + Trofeu 
40 € + Trofeu 

Premis per Categories  
Trofeu 
Trofeu 
Trofeu 
Trofeu 
Trofeu 
Trofeu 
Trofeu 

Trofeu 

se’ls aplicarà la retenció corresponent. 

 

Sant Boi de Llobregat). 

realitzaran amb Swiss Manager 
i no s’admetran reclamacions al respecte, excepte que l’àrbitre ho consideri necessari. 

 i l’entrega 

cesantboi@hotmail.com, o per 



10.Organització: El Club es reserva el dret d'admissió. L'aforament màxim serà de 72 
jugadors. Per poder-se disputar el torneig caldrà una inscripció mínima de 40 jugadors. 
Si no s’arribés a aquest mínim, el torneig se suspendria sense cap dret pels jugadors més 
que tornar la inscripció en cas de pagament avançat. 

11.Jugadors retirats:A la primera incompareixença no justificada, el jugador serà 
eliminat del torneig.  
 
12.Tempsd'espera:El temps per presentar-se davant del tauler serà a caiguda de 
bandera. 
 
13. Mòbils: Hauran d'estar apagats; a aquell jugador que li soni el telèfon mòbil o 
qualsevol altre dispositiu electrònic de comunicació perdrà la partida. 
 
14. Comitè:No hi haurà Comitè d'Apel·lació; per no entorpir el bon funcionament del 
torneig les decisions arbitrals seran inapel·lables. 
Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels jugadors en cas que es vulgui reclamar a 
l’òrgan de la FCE corresponent. 
 
15. Desempats: 
Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent: 

 1r Resultat Particular 
 2n Nombre de partides guanyades 
 3r Nombre de partides amb negres 
 4t Buzcholz -1 
 5è Buzcholz Total 
 6è Sorteig 

S’ aplicarà l’ajust FIDE d’oponent virtual.  
 
16. Els participants autoritzen a ser enregistrats/fotografiats amb finalitats informatives i 
de promoció. 
 
17.La participació en el torneig significa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol punt 
no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i de la Federació 
Catalana d'Escacs. 
 

Més informació: www.cesantboi.cat 

 


