
III Obert Internacional d’Escacs Actius del Mas Guinardó 

Bases 

 

1. Dia i horari de joc 

Diumenge 12 de maig del 2019, entre les 9:30 hores i les 19:30. 

2. Participants 

Pot participar tota aquella persona amb llicència federativa en vigor segons els darrers llistats 
publicats per la Federació Catalana d'Escacs, la FEDA i la FIDE. 

3. Local de joc 

Casal d’entitats Mas Guinardó: Pl. Salvador Riera, 2, Barcelona. 

Adaptat a persones amb discapacitat física.  

4. Rondes 

9 rondes a Sistema Suís, els aparellaments es realitzaran amb Swiss Manager i no s’admetran 
reclamacions al respecte, excepte que l’àrbitre ho consideri necessari: 

· Matí: 5 rondes (09:30 hores) 
· Tarda : 4 rondes (16:00 hores) 

La primera ronda començarà a les 9h30 en punt. La recepció i cobrament de les inscripcions 
s’iniciarà a les 8h45. 

5. Ritme de joc 

15 minuts + 5 segons per jugada (15' + 5"). 

6. Grups i elo 

Grup únic. Vàlid per elo FIDE ràpid i elo català ràpid. 

7. Rànquing 

El rànquing serà realitzat per elo FIDE ràpid.  

En cas de no tenir-ne s’utilitzarà l’elo fide estàndard i sinó l’elo català ràpid. En cas de no tenir 
cap d’aquests tres es posarà el corresponent elo nacional.  

8. Categoria torneig dins del Circuit 

Torneig vàlid per al XVI Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2019.  

· Categoria general: B 
· Categoria trams: A 



9. Entrega de premis 

El lliurament de premis serà el mateix dia, aproximadament a les 19:45 hores. És obligatori 
recollir el premi personalment en aquest acte amb el DNI, NIE o passaport o per persona 
delegada (amb autorització signada i fotocòpia del document acreditatiu corresponent). En cas 
dels menors d’edat, el premi haurà de ser cobrat per representants legals.  

En cas contrari s'entén que es renuncia al premi. 

10. Inscripcions 

Fins al dia 11 de maig a les 20:00 hores. 

· per correu electrònic a openactiu@peonaipeo.com 
· o a través del formulari web a www.peonaipeo.com 
· o per whatsapp al 606 298 486 

Els drets d’inscripció seran: 

· General:    15 €  
· Sub-16:     10 €  
· +60 anys    10 €  
· Escaquistes de Peona i Peó  10 € 
· Escaquistes de Peona i Peó sub-16  5€ 
· Persones a l’atur   5€  

(necessari presentar el document oficial que acredita la situació administrativa) 

· Persones discapacitades  5 € 
(hauran d’estar reconegudes com a tal per la FCdE) 

Quedaran exemptes de pagament d’inscripció aquelles persones que siguin convidades per 
l’organització. 

Es pot fer el pagament en metàl·lic el mateix dia abans de començar o els dies previs per 
transferència bancària al número de compte: 

· CC: 0081 0137 2800 0167 9171  
· IBAN: ES25 0081 0137 2800 0167 9171 

En cas de transferència s’ha d’indicar al concepte, o mitjançant mail a l’organització, nom i 
cognoms de qui participa.  

No es podrà participar sense haver fet el pagament corresponent abans de començar la 
primera ronda. 

El límit d’inscripcions ve marcat per la capacitat de la instal·lació que es preveu en 150 
participants.   

11.  Temps d'espera 

El temps per presentar-se davant del tauler serà a caiguda de bandera. La primera 
incompareixença no justificada implicarà l’eliminació del torneig. 

http://www.peonaipeo.com/
http://www.peonaipeo.com/


12.  Restriccions al local de joc i serveis complementaris 

A tot el recinte està prohibit fumar. A la vegada es prohibeix a tota persona present al local de 
joc, sigui participant o no, tenir el mòbil encès mentre hi hagi alguna partida sense acabar. En 
cas contrari, la sanció serà decisió de l’equip arbitral. 

Al mateix Casal d’Entitats Mas Guinardó hi ha servei de bar/restaurant tot i que la 
disponibilitat està subjecta a llicència municipal. 

13.  Comitè 

No hi haurà Comitè de Competició. Per no entorpir el bon funcionament del torneig les 
decisions arbitrals seran inapel·lables durant el seu desenvolupament. A la sala de joc hi haurà 
a disposició un imprès oficial de reclamacions on es podrà fer la corresponent reclamació per 
escrit als òrgans corresponents de la Federació Catalana d’Escacs. 

14.  Desempats 

Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent: 

· El primer desempat serà el resultat particular.  
· El segon, tercer i quart desempat se sortejaran en acabar la darrera ronda, entre els 

sistemes següents: performance recursiva, performance, mitja d’elo d’oponents 
(menys els dos elo menors). 

15.  Direcció del torneig 

El comitè organitzador del torneig està format per Pep Melendres Inglés, Ramon Povill Batlle i 
Guillem Subirachs Mancebo. 

16.  Equip arbitral 

L'àrbitre principal és en Frederic Corrigüelas Armillas. 

17.  Drets d’imatge 

Els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització, a la Federació Catalana 
d’Escacs i a tercers per a la difusió del torneig, dels resultats de la prova i per a la promoció del 
joc dels escacs. 

  



18.  Premis 

PREMIS CLASSIFICACIÓ GENERAL 

1a posició 300 € +Trofeu 

2a 200 € +Trofeu 

3a 150 € +Trofeu 

4a 125 €  
5a 100 €  

 

PREMIS PER TRAMS D’ELO FIDE 1a 2a 

TRAM A 2400-2250  50 € + Invitació a l’Obert de 
Nadal del Guinardó 

Invitació a l’Obert de Nadal 
del Guinardó 

TRAM B 2249- 2100  50 € + Invitació a l’Obert de 
Nadal del Guinardó 

Invitació a l’Obert de Nadal 
del Guinardó 

TRAM C 2099-1950  50 € + Invitació a l’Obert de 
Nadal del Guinardó 

Invitació a l’Obert de Nadal 
del Guinardó 

TRAM D 1949-1800  50 € + Invitació a l’Obert de 
Nadal del Guinardó 

Invitació a l’Obert de Nadal 
del Guinardó 

TRAM E 1799-1650  50 € + Invitació a l’Obert de 
Nadal del Guinardó 

Invitació a l’Obert de Nadal 
del Guinardó 

TRAM F Fins a 1649  50 € + Invitació a l’Obert de 
Nadal del Guinardó 

Invitació a l’Obert de Nadal 
del Guinardó 

Per realitzar la classificació per trams el primer elo que s’utilitzarà serà el Fide. En absència 
d’aquest, s’utilitzarà l’elo català per participants amb fitxa de la FCdE, o l’elo feda per la resta 
de participants de federacions territorials estatals. Qui no pertanyi a la FCE i tampoc tingui elo 
Fide o en el seu defecte elo feda, no puntuarà per a trams. 

A tots els premis se’ls aplicarà la retenció corresponent. Els premis de la classificació general i 
els d’un tram no seran acumulables. Es donarà el premi d’import superior. 

ALTRES PREMIS 

Millor sub-8 Trofeu + Llibre 

Millor sub-10 Trofeu + Llibre 

Millor sub-12 Trofeu + Llibre 

Millor sub-14 Trofeu + Llibre 

Millor sub-16 Trofeu + Llibre 

Millor més gran de 60 anys Trofeu + Llibre 

  Nascudes 1959 o anterior i sense títol internacional 

 

  



19.  Modificacions i versions 

L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases. 

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà: 

· Pel reglament del Circuit Català. 
· Pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d'Escacs. 

Més informació a: 

· www.peonaipeo.com 
· www.escacscircuit.cat 
· Al Casal d’Entitats Mas Guinardó i al Club d’Escacs Peona i Peó 

 

 

 

Organitza 

 

XVI Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2019 

 

Amb la col·laboració de 

  
 

 

 

http://www.peonaipeo.com/
http://www.peonaipeo.com/
http://www.escacscircuit.cat/
http://www.escacscircuit.cat/

