BASES I TORNEIG D’ESCACS
VERGE DEL SOCORS HOSTALRIC
Dissabte 11 de juny de 2022
1. ORGANITZA
Club Escacs Hostalric i Projecte Murals Hostalric amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Hostalric.
2. DATA I LOCAL DE JOC
El dissabte 11 de juny de 2022, de 10:00 a 13:00 hores a la Plaça de l’Esglesia d’Hostalric.
3. RITME I SISTEMA DE JOC
Nou rondes a Sistema suís. Partides llampec a 3’+2’’ finish. L'organització es reserva el dret a modificar el nombre de rondes si la inscripció així ho recomana.
Grups i Elo: Grup únic. No vàlid per a Elo català ràpid.
Rànquing: El Rànquing serà realitzat segons l’ELO Català Ràpid per a jugadors federats. Els jugadors no federats tindran un ELO assignat segons indica FCE.
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, Progressiu. Si persistís
l’empat s’aplicarien per aquest ordre els següents desempats: nombre de victories i sorteig.
5. ARBITRATGE, DIRECCIÓ I COMITÈ DE COMPETICIÓ
No hi haurà Comitè d'Apel·lació, tot i que les decisions arbitrals seran apel·lables durant el torneig. L'aparellament es realitzarà amb el programa Swissmanager.
El director del torneig és en Joan Fontanillas Sánchez i l'àrbitre principal serà l’arbitre auxiliar en pràctiques Ariadna Moreno.
Incompareixences: Seran eliminats els jugadors que no es presentin a una ronda sense avís o causa justificada.
Temps d'espera: El temps per presentar-se davant del tauler serà a caiguda de bandera.
Jugades il·legals: una jugada il·legal perd la partida.
Un cop penjats els resultats es consideraran oficials passats 3 minuts. S’utilitzarà la reglamentació de la FIDE.
Mesures COVID si cal: presa de temperatura a l’entrada, major espai entre partides, ús obligatori de mascareta i gel de mans si les autoritats ho determinen.
6. INSCRIPCIONS
No cal estar federat. Places limitades per ordre d’inscripció. El termini d'inscripció finalitzarà el divendres dia 10 de juny de 2022 a les 09:00 hores. Les
inscripcions es faran mitjançant el correu electrònic: club@cehostalric.cat confirmació de rebuda.
El donatiu serà de 10€ per persona. S’haurà de fer efectiva la donació mitja hora abans que comenci el torneig. Els diners es destinaran íntegrament a despeses
del torneig i recollida de fons per al Projecte Murals d’Hostalric.
7. PREMIS NO ACUMULABLES
CAMPIÓ: Espatlla
SOTSCAMPIÓ: Formatge
3r. CLASSIFICAT: Ampolla de Cava
8. OBSERVACIONS
La participació 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 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.

