Organitza la Societat Coral Colon amb el suport de
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sabadell i forma part del X Circuit Català
d’Oberts Internacionals (http://www.escacs.cat/circuit/index.htm).
Aquest torneig està homologat per les Federacions Catalana,
Espanyola i Internacional d’escacs, i servirà per a l’obtenció de Normes.
Els grup A i B computaran per elo FCE, FEDA i FIDE mentre que el grup
C només serà vàlid per elo FCE.
Aquest torneig es jugarà amb sistema suís basat en valoració a 9
rondes en tres grups:
1.
Grup A: jugadors amb elo FIDE 2000 o superior
2.
Grup B: jugadors amb elo FIDE 1999 o inferior.
3.
Grup C (Sub-14): jugadors nascuts l’any 1998 o posterior amb elo
FCE 1850 o inferior.
El rànking inicial del torneig es farà tenint en compte l'ELO FIDE
dels jugadors. En el seu defecte, es tindrà en compte l'ELO FEDA en el
cas dels grups A i B i l'ELO CATALÀ en el cas del grup C.
Qualsevol jugador podrà demanar jugar en el grup A quan s’inscrigui.
Qui participi voluntàriament en el grup A renuncia a puntuar en els
trams inferiors a 2.000 Fide (corresponents al grup B), tant per a premis com
pel IX Circuït Català d’Oberts Internacionals. Els jugadors amb elo FIDE
inferior a 2000 pero ELO local superior a 2100 que participin en el grup B
renuncien a puntuar a efectes del X Circuït Català d’Oberts Internacionals.
Qui participi en el grup C renuncia a puntuar en el X Circuït Català
d’Oberts Internacionals.
Els jugadors hauran de tenir llicència federativa en vigor
Els dies de joc seran del 2 al 10 de setembre de 2013.
Les hores de joc seran les següents:

RONDA

DIA

HORA

1

Dilluns 2 de setembre

17:00

2

Dimarts 3 de setembre

17:00

3

Dimecres 4 de setembre

17:00

4

Dijous 5 de setembre

17:00

5

Divendres 6 de setembre

17:00

6

Dissabte 7 de setembre

17:00

7

Diumenge 8 de setembre

17:00

8

Dilluns 9 de setembre

17:00

9

Dimarts 10 de setembre

17:00

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 60 minuts des de l’inici
establert de la ronda.
Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a una ronda sense
justificació. Els descansos sol·licitats pels jugadors es puntuaran amb 0
punts.
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 per a tots els grups serà de 90 minuts més 30
segons per jugada, per a tota la partida
El director del torneig serà el Sr. Pere Reginaldo Huix.
Els aparellaments es faran amb el programa informàtic "Swiss
Manager" i no s’admetran reclamacions excepte per cas d’error humà en
l’ús del programa.
Les decisions arbitrals podran ser apel·lades en primera instància
al director del torneig i en segona instància i per escrit, màxim 30 minuts
després de la ronda, al comitè de competició del torneig que estarà
format pel director del torneig i 3 jugadors, a escollir per tots els jugadors
durant la primera ronda.

Els desempats a la classificació final seran resolts per sorteig en
finalitzar la última ronda, d’entre el següents:
1.
Bucholz brasiler (traient el pitjor) amb ajust FIDE d'adversari
virtual.
2.
Bucholz mitjà (traient el millor i el pitjor) amb correcció FIDE amb
ajust FIDE d'adversari virtual.
3.
Progressiu-acumulatiu (incloent desempat ronda a ronda)
Si persisteixen els empats, s’aplicaran els següents:
4.- Bucholz total amb correcció FIDE amb ajust FIDE d'adversari virtual.
5.- Sorteig
Els premis de tram es repartiran amb les correccions de la FCE:
Regulació d’elo aplicable als tres primers trams d’elos, (inferiors a 2000); Per a la puntuació de
trams del Circuit la jugadora o jugador que tingui més de 100 punts d’elo local (FCE, FEDA, etc.)
que d’elo FIDE, se li assignarà el tram en el que participa d’acord a un elo equivalent al seu elo
local menys 100 punts.

Els jugadors que no tinguin elo FIDE i amb elo català igual o
inferior a 1799 jugaran en l’últim tram (fins a 1699 FIDE).
GRUP A

GRUP B

GENERAL

TRAM
23002399

TRAM
2150-2299

TRAM
fins a
2149

GENERAL

17001849

TRAM
fins a 1699

(*) 1200 € i
trofeu

100 €

100 €

100 €

250 € i trofeu

100 €

100 €

2 (*) 900 € i trofeu

50 €

50 €

50 €

175 € i trofeu

50 €

50 €

3 (*) 600 € i trofeu

30 €

30 €

30 €

130 € i trofeu

30 €

30 €

1

4

(*) 400 €

5

(*) 300 €

6

200 €

7

100 €

(*) S’aplicarà la retenció fiscal establerta per la legislació vigent.

Altres premis especials:
GRUP A:
Trofeu al millor veterà
Trofeu al millor sub-16
Trofeu al primer local

Tindran un descompte de 10 € les inscripcions de la general i de 5 € de la
resta que es facin abans del 23 d’agost mitjançant ingrés al següent compte de
UNNIM
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 la organització ho consideri oportú.
Inscripcions: Mitjançant formulari d'inscripció a:
http://www.coralcolon.net
Pere Reginaldo
Valentí Pérez
681 287 254
619 304 689

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.

