BASES IX TORNEIG D’ESCACS
FESTA MAJOR HOSTALRIC
Diumenge 3 de juliol de 2022
1. ORGANITZA
Club Escacs Hostalric amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Hostalric.
2. DATA I LOCAL DE JOC
El diumenge 3 de juliol de 2022, de 10:00 a 13:00 hores a la Pavelló Poliespor u Polivalent (situat al costat del camp de futbol).
3. RITME I SISTEMA DE JOC
Nou rondes a Sistema suís. Par des llampec a 3’+2’’ ﬁnish. L'organització es reserva el dret a reduir el nombre de rondes si la inscripció així ho recomana.
Grups i Elo: Grup únic. Vàlid per a Elo català ràpid.
Rànquing: El Rànquing serà realitzat segons l’ELO Català Ràpid per a jugadors federats. Només podran par cipar els jugadors federats.
4. SISTEMES DE DESEMPAT
Els empats en la classiﬁcació ﬁnal es resoldran per aquest ordre amb els següents sistemes de desempat: Bucholz total, Bucholz-1, Bucholz Mitjà. Se’ls aplicarà
l’ajust FIDE d’oponent virtual. Si persis s l’empat s’aplicarien per aquest ordre els següents desempats: Progressiu i sorteig.
5. ARBITRATGE, DIRECCIÓ I COMITÈ DE COMPETICIÓ
No hi haurà Comitè d'Apel·lació, per no entorpir el bon funcionament del torneig les decisions arbitrals seran inapel·lables durant el torneig. L'aparellament es
realitzarà amb el programa Swiss-manager.
El director del torneig és en Joan Fontanillas Sánchez, l'àrbitre principal l’AC Lluís Las Heras Maestro i l’àrbitre assistent l’AS en pràc ques Ariadna Moreno
Bastardas.
Incompareixences: Seran eliminats els jugadors que no es presen n a una ronda sense avís o causa jus ﬁcada.
Temps d'espera: El temps per presentar-se davant del tauler serà a caiguda de bandera.
Mesures COVID: només si les autoritats ho determinen.
6. INSCRIPCIONS
Cal estar federat. Places limitades per ordre d’inscripció. El termini d'inscripció ﬁnalitzarà el divendres dia 1 de juliol de 2022 a les 24:00 hores. Les inscripcions
es faran mitjançant el correu electrònic: club@cehostalric.cat. L’organització enviarà conﬁrmació de rebuda.
El dona u serà de 10€ per persona (socis Club Escacs Hostalric i veïns d’Hostalric exempts). S’haurà de fer efec va la donació mitja hora abans que comenci el
torneig.
7. PREMIS NO ACUMULABLES
PREMIS GENERAL:

PREMIS TRAMS ELO CATALÀ RÀPID:

CAMPIÓ: Trofeu + Pernil

Millor 2099 a 2000: Trofeu + Embo t

SOTSCAMPIÓ: Trofeu + Formatge

Millor 1999 a 1900: Trofeu + Embo t

3r. CLASSIFICAT: Trofeu + Ampolla de Cava

Millor 1899 a 1800: Trofeu + Embo t
Millor 1799 a 1700: Trofeu + Embo t

MILLOR LOCAL: Trofeu + Embo t

Millor 1699 a 1600: Trofeu + Embo t
Millor 1599 a 1500: Trofeu + Embo t
Millor 1499 a 1400: Trofeu + Embo t
Millor sots-1400: Trofeu + Embo t

Premis per trams: només per a jugadors federats. Premi local: només per a jugadors del club i/o poble organitzadors.
A més, obsequi de benvinguda a tots els nens escrits (sots-14).
8. OBSERVACIONS
La par cipació en aquest torneig suposa l’acceptació de totes aquestes bases per part dels escaquistes.
L’organització es reserva el dret de modiﬁcar les bases si la situació (sanitària o no) ho requereix.
Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant el reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d'Escacs.
Mòbils: està prohibit per a tothom l’ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre disposi u 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 par da.
Bar: si la situació sanitària ho permet, hi haurà servei de bar a preus populars.

