X DIADA D’ESCACS
DE LA SOCIETAT CORAL COLON

•

Organitza la Societat Coral Colon amb el suport de l’Excel·lentissim Ajuntament de Sabadell i
forma part X Circuit Català d’Oberts Internacionals

•

Aquest torneig es jugarà amb sistema suís basat en valoració a 9 rondes en un sol grup. No
computarà per elo català.

•

El dia de joc serà l’ 11 de setembre de 2013. Les partides començaran a les 10 hores, fent 5
rondes al mati, fins a les 14 hores, continuarem a la tarda a les 16 hores, 4 rondes.

•

Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a una ronda sense justificació. Els descansos
sol·licitats pels jugadors es puntuaran amb 0 punts, podent-ne demanar un màxim de dos, (el
tercer descans suposarà la retirada del torneig)

•

El local de joc serà el Parc Central del Vallès

C. de Ramon Albó, 1
08204 Sabadell
Barcelona (Spain)
Telèfon: (34) 93 712 06 57

•

El ritme de joc serà 15 min. per jugadora o jugador + 5” per jugada des del primer moviment.

•

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la
ronda.

•

El director del torneig serà el Sr. Pere Reginaldo Huix

•

Les decisions arbitrals seran inapel·lables.

•

Els desempats a la classificació final seran resolts per sorteig en finalitzar la última ronda, d’entre
el següents:

a.

Bucholz brasiler (traient el pitjor) amb correcció FIDE

b.

Bucholz mitjà (traient el millor i el pitjor) amb correcció FIDE

c.

Progressiu-acumulatiu (incloent desempat ronda a ronda)

La correcció FIDE utlitzada será la de l’adversari virtual.
Si persisteixen els empats, s’aplicaran els següents:
4.- Bucholz total amb correcció FIDE
5.- Sorteig

•

L’elo de referència serà el Fide, en el seu defecte el Català o el de la federació corresponent,
prèvia homologació de la Federació Catalana segons la reglamentació del Circuit. A efectes de
premi per tram, es faran els ajustos previstos en el Reglament del Circuit.

•

La puntuació del Circuit es farà en funció de la llista d’ELO FIDE de juliol del 2013

GENERAL

TRAM
TRAM
TRAM
TRAM
TRAM
TRAM
2300-2399 2150-2299 2000-2149 1850-1999 1700-1849 fins a 1699

1 350 € i trofeu 70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

2 250 € i trofeu 40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

3 150 € i trofeu
4 100 €
5 90 €
6 80 €
7 70 €
8 60 €
Altres premis especials:
a.

Trofeu al millor veterà

b.

Trofeu al millor sub-16

c.

Trofeu al millor sub-14

d.

Trofeu al millor sub-12

e.

Trofeu al millor sub-10

f.

Trofeu al millor sub-8

Els premis en cap cas seran acumulatius.

•

Drets d’inscripció:

a.

General 20 €

b.

Veterans, sub-16 i jugadors amb fitxa de la Societat Coral Colon de Sabadell 15 €

Tindran un descompte de 3 € les inscripcions que es facin abans del 23 d’agost mitjançant ingrés al
següent compte de BBVA
0182 1681 52 0200002921 fent-hi constar nom del jugador, edat, club i Elo.
Els jugadors amb elo Fide superior a 2350 estaran exclosos de pagament sempre i quant hagin participat
al VI Obert Internacional d’Escacs “Ciutat de Sabadell” 2013.

•

Inscripcions: Mitjançant formulari d'inscripció a: http://www.coralcolon.net

Pere Reginaldo

Valentí Pérez

681 287 254

619 304 689

info@coralcolon.net

•

Es posaran a disposició de tots els jugadors impresos de reclamacions de la Federació Catalana
d’Escacs.

•

La participació en aquest torneig, significa l’acceptació d’aquestes normes. Tot allò no previst en
aquest reglament serà resolt aplicant els reglaments de la FIDE, FEDA i FCd’E.

•

El reglament definitiu serà l’escrit en català que es troba penjat a la sala de joc.

TORNEIG DE BLITZ PER JUGADORS SUB-14
•

El dia de joc serà l’ 11 de setembre de 2013. Les partides començaran les 16 hores, 8 rondes.

•

Els jugadors hauràn de ser menors Sub-14.

•

Drets d’inscripció gratuïts.

•

El director del torneig serà el Sr. Pere Reginaldo Huix

•

Les decisions arbitrals seran inapel·lables.

•

Els desempats a la classificació final seran resolts per sorteig en finalitzar la última ronda, d’entre
el següents:

d.

Bucholz brasiler (traient el pitjor) amb correcció FIDE

e.

Bucholz mitjà (traient el millor i el pitjor) amb correcció FIDE

f.

Progressiu-acumulatiu (incloent desempat ronda a ronda)

La correcció FIDE utlitzada será la de l’adversari virtual.
Si persisteixen els empats, s’aplicaran els següents:
4.- Bucholz total amb correcció FIDE
5.- Sorteig

•

L’elo de referència serà el Fide, en el seu defecte el Català o el de la federació corresponent,
prèvia homologació de la Federació Catalana segons la reglamentació del Circuit. A efectes de
premi per tram, es faran els ajustos previstos en el Reglament del Circuit.

•

La puntuació del Circuit es farà en funció de la llista d’ELO FIDE de juliol del 2013

PREMIS
Trofeus per els 3 primers classificats.
Trofeu pel millor Sub-12, Sub-10 i sub-8.

