45 OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS CIUTAT DE BADALONA
Organitza el Club d’escacs Sant Josep de Badalona amb el suport de l’Excel∙lentíssim
Ajuntament de Badalona i forma part del XVI Circuit Català d’Oberts Internacionals
organitzat per la Federació Catalana d’escacs, amb categoria A en la classificació
general i categoria A superior en la classificació per Trams.
La normativa del Circuit Català d’escacs es pot trobar a la web:
http://www.escacscircuit.cat/
Aquest torneig està homologat per les Federacions Internacional, Espanyola i Catalana
d’Escacs, i servirà per a l’obtenció de Normes Internacionals. Els 2 grups computaran
per elo FIDE, FEDA i FCE.
Aquest torneig es jugarà amb sistema suís holandès (C.04.3) a 9 rondes en dos grups:
1. Grup A: jugadors amb elo FIDE 1950 o superior
2. Grup B : jugadors amb elo FIDE 1949 o inferior
Qui participi voluntàriament en el grup A renuncia a puntuar en el seu tram
(corresponent al grup B), tant per a premis del torneig així com pel XVI Circuit Català
d’Oberts Internacionals.
Els jugadors hauran de tenir llicència federativa de la FIDE i FCE en vigor.
Els dies de joc seran de l’2 al 10 d’agost de 2019
Les hores de joc seran les següents:
RONDA

DIA

HORA

1

Divendres 2 d’agost

17:00

2

Dissabte 3 d’agost

17:00

3

Diumenge 4 d’agost

17:00

4

Dilluns 5 d’agost

17:00

5

Dimarts 6 d’agost

17:00

6

Dimecres 7 d’agost

17:00

7

Dijous 8 d’agost

17:00

8

Divendres 9 d’agost

17:00

9

Dissabte 10 d’agost

16:30 i lliurament de premis

El temps màxim per presentar‐se davant del tauler és de 60 minuts des de l’inici 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 Centre Cívic La Salut:
Avinguda Marquès de Mori, s/n Badalona (Barcelona)
El ritme de joc per a tots els grups serà de 90 minuts més 30 segons per jugada, per
tota la partida.
El Director del torneig serà el Sr. Manel Triquell i sots‐Director el Sr. Raúl Lorente.
L’àrbitre principal serà el I.A. Miquel Fernàndez‐Díaz, i l’àrbitre adjunt serà el Sr. Ricard
Llerins.
Els aparellaments es faran amb el programa informàtic “Swis Manager”.
L’aparellament es publicarà com a màxim 3 hores desprès d’acabada la ronda i serà
definitiu a las 9 del matí del mateix dia de la ronda.
La normativa sobre els telèfons mòbils serà la pròpia de la FIDE. Durant la partida està
prohibit que els jugadors facin ús de qualsevol notes, fonts d’informació , consells o
anàlisi en un altre tauler d’escacs.
Durant la partida està prohibit tenir, per part del jugador, qualsevol dispositiu no
aprovat específicament per l’àrbitre.
Les decisions arbitrals podran ser apel∙lades i per escrit, màxim 30 minuts desprès de
succeït el fet objecte de reclamació disposant una fiança de 100€, juntament amb la
reclamació, al comitè de competició del torneig que estarà format pel director del
torneig i 2 jugadors titulars i 2 reserves elegits per l’organització, preferiblement
àrbitres titulats, aquesta quantitat serà retornada en el cas que la resolució sigui
favorable al reclamant.
No es permetran l’anàlisi a la Sala de joc, podent‐se realitzar, un cop finalitzada la
partida, a la Sala habilitada per a tal fi.
No podran traslladar‐se a la Sala d’anàlisi dels jocs utilitzats expressament per a la
disputa del torneig.
Només es podran fer fotografies durant els primers 15 minuts de cada ronda, a
excepció de l’Organització.
Només es podrà entrar begudes a la sala de joc en recipients tancats, que seran deixats
a la base de la taula, no a sobre.

Estarà prohibit fumar dins de la Sala de joc, inclòs cigarretes electròniques, anàlegs i/o
succedanis.
Els desempats a la classificació seran:
1 Resultat particular (si tots els jugadors empatats han jugar entre ells). Desprès
es farà un sorteig per a l’ordre d’aplicació dels següents:
2 Perfomance Recursiva
3 Perfomance
4 Mitjana d’elo dels oponents (menys els 2 pitjors).
Si persisteix el empat:
Sorteig
Un cop acabada l’última ronda i davant de tots aquells participants que ho desitgin, es
sortejarà l’ordre d’aplicació 2,3 i 4 desempats per a la Classificació final entre els
empatats a punts.
Aquest article tindrà aplicació a tots els efectes, premis i trofeus, ja que els premis en
metàl∙lic es lliuraran per estricte ordre de classificació. Els premis no podran acumular‐
se.
PREMIS
GRUP A
1r classificat ‐ 1150 € + trofeu
2n classificat – 650 € + trofeu
3r classificat – 350 € + trofeu
4t classificat – 300 €
5è classificat ‐ 225 €
6è classificat ‐ 175 €
7è classificat – 120 €
8è classificat ‐ 100 €
9è classificat ‐ 100 €
10è classificat – 100€
11è classificat 100€
Tramo A 2250 – 2400

1r classificat ‐ 50 € 2n classificat 30€

Tramo B 2100 – 2249

1r classificat 50€ 2n classificat 30€

Tramo C 1950 ‐ 2049

1r classificat 50€ 2n classificat 30€

Trofeu el millor jugador local, més de 65 anys, jugador menor de 12 anys, menor de 14
anys I menor de 16 anys(comptant l’edat 01/01/2019).
GRUP B
1r classificat ‐ 250 € + trofeu
2n classificat ‐ 125 € + trofeu
3r classificat ‐ 100 € + trofeu
4t classificat ‐ 75 €
5è classificat ‐ 50€
6è classificat‐ 40€
7è classificat

40€

Tramo D 1800‐1949 1 classificat ‐35€ 2n classificat 25€
Tramo E 1650‐1799 1 classificat 35€ 2n classificat 25€
Tramo F Fins 1649

1 classificat 35€ 2n classificat 25€

Trofeu el millor jugador local, més de 65 anys, menor de 12 anys, menor de 14 anys i
menor de 16 anys (comptant l’edat de 01/01/2019)

Els premis en cap cas seran acumulatius, la cerimònia de clausura es farà el 10 d’agost
una vegada acabat totes las partides. En cap cas es donaran els premis abans de la
clausura, els absents a la clausura perdran els premis guanyats al torneig. S’aplicarà la
retenció fiscal establerta per la legislació vigent i els jugadors premiats tindran que
portar a l’entrega de premis, el DNI,NIE o el passaport per recollir el premi.

INSCRIPCIONS
El correu electrònic cesantjosep@gmail.com amb el vostre nom, cognoms, club, elo,
codi i data de naixement. Rebreu un email de confirmació, en cas contrari torneu a
enviar les dades. També podeu fer la inscripció per watsapp.
O per telèfon als números:
677 109 802 (Sr. Manel Triquell)
646 417 782 (Sr. Carlos Fernàndez)
638 417 866 (Mr. Pablo Fernández (English only)
Termini d'inscripció 01‐08‐19, a les 22h.

Quotes d'inscripció
El pagament es podrà efectuar de dues maneres:
Mitjançant un ingrés al compte de la Caixa de Pensions de Barcelona, número ES86‐
2100‐0186‐53‐0200476141, indicant nom, cognoms i club.
L’últim dia per fer l’ingrés serà l’1 d’agost.
Els drets d'inscripció seran:
Grup A: 38 €
Grup B: 33 € :
Menors de 16 anys, majors de 65: 5€ de descompte en qualsevol grup.
∙ El primer dia de torneig a la sala de joc. Els drets d'inscripció seran:
Grup A: 45 €

Grup B: 40 €

Menors de 16 anys, majors de 65 anys: 7€ de descompte en qualsevol grup.
Els jugadors locals del Club d’escacs Sant Josep de Badalona la quota d’inscripció serà
de Grup A 20€ i Grup B 15€
Els jugadors convidats per l’organització estaran exempts d’abonar els drets
d’inscripció.
Estaran exempts d’abonar els dret d’inscripció als vigents campions d’edats que siguin
proposats per la Federació Catalana.
La Quota d’inscripció, haurà de ser abonada als Organitzadors, com a màxim durant la
3a ronda, sense aquest requisit el jugador no serà aparellat a la 4a ronda i s’enviarà un
informe el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.
Tindran un descompte de 7€ las persones amb una discapacitat reconeguda per la FCE.
Es posaran a disposició de tots els jugadors impresos de reclamacions de la Federació
Catalana d’Escacs.
Els participants cedeixen el dret a la seva imatge a l’Organització i/o terceres persones
per la difusió de l’esdeveniment, dels resultats de la prova i promoció del joc dels
escacs.
Aplicant l’art. 11.10, un jugador no podrà reclamar pel resultat mal posat i signat de la
plantilla al Comitè de Competició del torneig, llevat que l’Organització i l’àrbitre
principal decideixin un altra cosa.
Els jugadors hauran de tenir els telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu electrònic
no permès per l’àrbitre principal, completament apagats, si fan qualsevol tipus de
soroll, vibració o avís de qualsevol tipus, automàticament el jugador perdrà la partida,
encara que hagi acabat, llevat que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

A aquell jugador que se li sorprengui manipulant qualsevol dispositiu electrònic o de
comunicació amb l’exterior no autoritzat per l’àrbitre, serà automàticament expulsat
del torneig.
La infracció de l’art. 11 de les Lleis dels Escacs ocasionarà l’eliminació automàtica del
torneig, perdent tots els drets, inclosos els premis.
Així mateix aquell jugador que es negui a complir els requeriments arbitrals o de
l’organització, serà expulsat automàticament del torneig, perdent tots els drets a
premis i trofeus.
Durant tota la competició els jugadors hauran ,comportar‐se amb la més alta
esportivitat i decència tant dins com fora del recinte de joc.
L’organització es reserva el dret de admissió de qualsevol inscripció.

