
DRETS D’INSCRIPCIÓ 

 Grup A: 16€  (8€ socis PIP) Grup B: 

12€  (6€ sociss PIP) 

 

El pagament es farà en efectiu elprimer dia 

del torneig. 

 

Col·laboren: Organitza: 

 
 

CASAL D’ENTITATS MAS GUINARDÓ 
Plaça Salvador Riera nº2—BARCELONA- 
     

Web oficial:  www.peonaipeo.com 
 

INSCRIPCIONS 

Per mail: 

campionatsescolars@peonaipeo.com  
 

 

Telefònicament: 

 

    691 50 30 81 (Frederic Corrigüelas) 

9ª edició: 

Joan Rossell i Aran 

(Peona i Peó C.E.). 

EDICIONS ANTERIORS 
1ª edició: 

Carles Moya i Arau 
(Peona i Peó C.E.). 

2ª edició: 

Aitor Ortiz de Latierro i Olivella 

(C.E. L’Espiga de les Corts). 

3ª edició: 

Aitor Ortiz de Latierro i Olivella 
(C.E. L’Espiga de les Corts). 

4ª edició: 

Andrea Jausàs i López 

(C.E. Edami). 

5ª edició: 

Xavier Martínez Pla 

(C.E. Vila Olímpica). 

6ª edició: 

Xavier Povill i Clarós 
(Peona i Peó C.E.). 

7ª edició: 

Albert Pita i Argemí 

(Peona i Peó C.E.). 

8ª edició: 

Guillem Las Heras i Aixandrí 

(C.E. Llinars). 
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BASES DEL TORNEIG 
 

1.– El torneig es disputarà pel Sistema Suís a 7 

rondes al Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Sal-

vador Riera nº2 –Barcelona-). 

 

2. Dies i horari de joc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.– GRUPS: 

 

Grup A: per a jugadors/es de SUB-8 a SUB-16 

amb llicència federativa en vigor. 

 

Grup B: per a jugadors/es SUB-10 federats amb 

poca experiència (màxim ELO 1500) o sense fe-

derar. 

 

En funció dels inscrits en aquest grup, es decidi-

rà el format i el ritme de joc. Lliga, suís, grups i 

play off,....poder encabir , si cal, alguna ronda 

més. 

 

4.– El ritme de joc serà de 40 minuts per juga-

dor, amb un increment de 30 segons per jugada. 

 

El jugador que arribi passats 35 minuts de l’hora 

d’inici de la ronda, perdrà la partida. 

 

5.– Homologació: El Grup A serà vàlid per ELO 

català. 

 

6.– Desempats: s’aplicaran els sistemes se-

güents: 

Bucholz-1, Bucholz Total, Bucholz Mitjà, Progres-

siu (fins a les darreres conseqüencies). 

Dilluns 4 Ronda 1 17:30h 

Dimarts 5 Ronda 2 i 3 16:00 i 18:30h 

Dimecres 6 Ronda 4 17:30h 

Dijous 7 Ronda 5 i 6 16:00 i 18:30h 

Divendres 8 Ronda 7 17:30h 

Els tres primers sistemes de desempats es sorteja-

ran un cop finalitzada la competició. 

 

7.– Un jugador/a quedarà eliminat/da del Tor-

neig si no es presenta a una ronda, sense justifi-

cació o avís a la Direcció del Torneig abans de fer-

se l’aparellament corresponent. 

 

8.– Normativa: Qualsevol punt no previst en les 

presents bases es resoldrà aplicant la normativa 

de la FCDE per a torneigs oberts. 

 

9.– El director del torneig serà en Pep Melendres. 

 

10.– L’àrbitre principal serà en Frederic Corrigüe-

las. Les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables. 

 

11.– La participació en el torneig implica la total 

acceptació d’aquestes bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació, consulteu les bases a 

la web del club: 

http://www.peonaipeo.com 

PREMIS 
 

Grup A: 

PREMIS INDIVIDUALS 

Trofeu als 3 primers de la classificació 

general. 
 

Trofeu als 3 primers classificats Sub-8, 

SUB-10, Sub-12 i Sub-14 (que no siguin 

dels tres primers de la general). 
 

Trofeu a la 1ª jugadora de cada catego-

ria. 
 

Premi especial al guanyador del Torneig. 

 

Els trofeus no son acumulables. 

 

PREMI PER EQUIPS 

Se sumaran els punts dels 3 jugadors 

d'un mateix clubs que més puntuació ha-

gin obtingut. Hi haurà trofeu pels 3 mi-

llors clubs. En cas d’empat es sumarà el 

lloc aconseguit per cada jugador implicat 

i el club amb menys punts guanyarà.  

Grup B: 

Trofeu als 3 primers classificats/des. 

Trofeu a la 1a classificada 

Trofeu als 3 primers SUB-8 

Trofeu a la 1a classificada SUB-8 (si no 

és la 1a de la general). 
 

LLIUREMENT DE PREMIS 

L’entrega de premis es realitzarà un cop 

acabada la darrera ronda al mateix local 

de joc. 
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