
OBERT D’ESCACS DE TARDOR DE TÀRREGA 2017 

- El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís a 8 rondes. Els aparellaments 
es faran amb l’ajuda d’un programa informàtic. 

- El torneig es disputarà al següent local: 
Centre de Formació La Solana 
C. La Solana, 8    
Tàrrega 
 
- Els dies de joc seran:   
29 de setembre 
6, 20, 27 d’octubre (el dia 13 d’octubre no es jugarà) 
3, 10, 17, 24 de novembre 
  
- L’inici de cada ronda serà les 21:30 hores. El temps màxim per presentar-se 
davant del tauler és de 30 minuts. 

- El ritme de joc serà 90 minuts per tota la partida més 30 segons d’increment 
per jugada. 

- Les inscripcions es podran fer fins el proper  dimecres, 27 de setembre a les 
21 hores per correu electrònic a xavilleida@gmail.com o al telèfon 630554969 
(whatsapp). 

- Els drets d’inscripció seran 25 euros i per als majors de 65 anys, 15 euros. 

- Els premis a la classificació final seran: 
1r    300 euros + trofeu   
2n   200 euros + trofeu   
3r  150 euros + trofeu 
4t   100 euros   
5è  50 euros 
 
- Premis per trams d’ ELO català <2000: 
1r   75 euros   
2n  50 euros   
3r   25 euros 
Millor veterà (+ 65)  25 euros           
Millor sub-16   25 euros 
 
- Els premis en metàl·lic no són acumulatius. 



- Els aparellaments de cada ronda es publicaran el dilluns abans de cada ronda. 

- Els descansos caldrà demanar-los a l’àrbitre el divendres anterior a la ronda. 

- Els drets d’inscripció han d’estar abonats abans del començament de la 2a 
ronda. 

- Els desempats se sortejaran després de la finalització de l’última ronda.  

- El torneig serà vàlid per a ELO FCE, FEDA i FIDE. 

- Cal disposar de llicència en vigor de la FCE/FEDA/FIDE abans d’iniciar el 
torneig. 

- El llistat de jugadors inscrits i els aparellaments seran publicats a Chess-
results. 

- El torneig no se celebrarà si no s’arriba a  50 jugadors inscrits. 

- L’àrbitre del torneig serà en Xavier Valios Blanco (ID FIDE 32098995).  


