
 
 

AA.VV. Sant Pere Ermengol 

La Guàrdia dels Prats. 

1er. TORNEIG D'ESCACS LLAMPEC ASSOCIACIO DE VEINS 

SANT PERE ARMENGOL 2019 – LA GUARDIA DELS PRATS 

 

BASES 
 

1. El torneig és obert a tothom, jugadors amb llicència federativa en vigor i afeccionats. Es 

jugarà per sistema suís basat en valoració a 8 rondes. Els jugadors estaran inclosos tots en 

un sol grup. Els emparellaments es realitzaran informàticament mitjançant el programa 

Swiss Manager. 

2. La organització del torneig va a càrrec de la Associació de Veïns Sant Pere Armengol de La 

Guardia dels Prats. 

3. El torneig és puntuable pel Vè. Circuit de Ràpides Tarragona Nord. 

4. Les partides es jugaran el dissabte 20 de juliol de 2019. 

5. L'hora d'inici de les partides és a les 17:00 hores tarda, i el ritme de joc és de 5'+3”. 

6. La sala de joc està situada al Local Social – C/ Regué, 17 - 43410 La Guardia dels Prats - 

Montblanc. Aforament màxim de 80 jugadors. 

7. Els jugadors que no compareguin a una ronda, sense notificar-ho, seran eliminats. Aquells 

jugadors que per qualsevol circumstància hagin d'absentar-se alguna ronda, ho hauran de 

comunicar a l'àrbitre durant la ronda anterior. El jugador que no es presenti a jugar 5 minuts 

després de començada una ronda, perdrà la partida per incompareixença.  

8. Es concediran un màxim de 2 byes de 0 punts. 

9. Desempats: els establerts per la FCE. Al finalitzar la darrera ronda es realitzarà un sorteig 

per establir l'ordre d'aplicació entre: Bucholz brasiler (-1) amb ajustament FIDE; Bucholz 

total amb ajustament FIDE; Sonnenborn-Berger amb ajustament FIDE. De persistir l'empat, 

continuarà amb el major nombre de victòries; resultat particular; color (en cas de taules 

guanyen negres). 

10. Les decisions de l'àrbitre principal seran inapelables. 

11. A efectes del rànquing inicial es farà servir l'ELO FCE Ràpid. En cas de no tenir-ne, es farà 

servir l'ELO FIDE Ràpid o Standard fent la conversió a ELO FCE ràpid, per col·locar als 

jugadors en el tram que li correspongui pels premis d'ELO. 

12. Inscripcions:  

 Per e-mail: pmasalias@telefonica.net (Feu constar nom i cognoms, elo, club, telefon de 

contacte. Rebreu un e-mail de confirmació. En cas contrari, torneu a enviar les dades. 

Gràcies). 

 Per telèfon: Gumersind Maseras Rozas (Telf. mòbil: +34 686 70 98 11) / Pere Masalias 

Xifre (Telf. mòbil: +34 639 45 42 89)    

El termini d'inscripció finalitzarà el dijous 18 de juliol a les 20:00 hores. 

Drets d'inscripció: 3,00 € per jugador. S'hauran de fer efectius mitja hora abans del 

començament del torneig per a poder entrar en competició. 
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13. Premis: 

- Trofeu als tres primers classificats. 

- El primer classificat segons els següents trams d'ELO FCE: 

 Tram 1000-1699 

 Tram 1700-1849 

 Tram 1850-1999 

 Tram 2000-2149 

 El primer classificat U-8 (obligació presentar DNI o NIE). 

 El primer classificat U-10 (obligació presentar DNI o NIE). 

 El primer classificat U-12 (obligació presentar DNI o NIE). 

 El primer classificat U-14 (obligació presentar DNI o NIE). 

 El primer classificat S-60 (obligació presentar DNI o NIE). 

 El primer classificat no federat. 

Els premis no seran acumulables. En cas de guanyar més d'un premi, se li entregarà el de major 

categoria. 

La no recollida dels trofeus pels premiats suposa la renuncia al mateix. 

14. Equip arbitral: - Àrbitre principal: sr. Gumersind Maseras Rozas (FA). 

15. Queda prohibida la telefonia mòbil. Si a un jugador/a li sona el mòbil perdrà la seva partida. 

16. Qualsevol punt no inclòs en el present reglament serà resolt per la normativa de la FCE i, en 

general, la de la FIDE, amb les obligatòries adaptacions a les característiques del torneig. 

17. La participació en aquest torneig suposa la acceptació per part dels participants del present 

reglament. 

18. La organització es reserva el dret d'admissió. 

19. El repartiment de trofeus tindrà lloc al mateix local de joc, aproximadament mitja hora 

després de finalitzada la darrera ronda. 

20. Els emparellaments, resultats i classificacions es podran seguir per Chess-Results. 

21. Els participants autoritzen a la organització a l'ús d'imatges per a la difusió en premsa i les 

xarxes socials. 

22. Al finalitzar el torneig, la Associació de Veïns organitza una sardinada popular. Els 

interessats podran reservar el seu tiquet segons cartell adjunt. 

 

 


