
 XIII OBERT D’ESTIU D'ESCACS BASE 

DEL GUINARDÓ 

Del 6 al 10 de setembre de 2021 

 

Bases 

 

1.- FORMAT 

El torneig es disputarà pel Sistema Suís a 7 rondes al Casal d'Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador 

Riera, 2). 08041 -BCN-. 

 

2.- GRUPS 

 

 Grup únic: per a jugadors/res SUB-18, amb llicència federativa en vigor. ELO màxim 2100. 

       Vàlid per ELO català. 

      

 Els jugadors/es d'aquest grup poden ser d'una de les següents categories: 

- SUB-8:   jugadors/es nascuts/des l’any 2013 o posteriors 

   - SUB-10:  jugadors/es nascuts/des l’any 2011 o 2012 

   - SUB-12:  jugadors/es nascuts/des l’any 2009 o 2010 

   - SUB-14:  jugadors/es nascuts/des l’any 2007 o 2008 

   - SUB-16:  jugadors/es nascuts/des l’any 2005 o 2006 

   - SUB-18:  jugadors/es nascuts/des l’any 2003 o 2004 

 

 3.- DIES DE JOC 

 
Dia Ronda hora  Dia Ronda hora 

Dll. 

6/09/2021 
1 17.30h  

Dj. 

9/09/2021 
5 16h 

Dts. 

7/09/2021 
2 16h  

Dj. 

9/09/2021 
6 18.30h 

Dts. 

7/09/2021 
3 18.30h  

Dv. 

10/09/2021 
7 17.30h 

Dx. 

8/09/2021 
4 17.30h  

Dv. 

10/09/2021 

Entrega de 

premis 

A l’acabament de l’última 

ronda, aprox. 20h. 

 

4.- RITME DE JOC 

40 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada realitzada. 

El jugador que arribi passats 30 minuts de l’inici de la ronda perdrà la partida. 

 

5.- DRETS D’INSCRIPCIÓ 

● Preu general: 16€. Preu socis PIP: 8 €. 
 

L'organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció. 

Un jugador/a quedarà eliminat/da del Torneig si no es presenta a una ronda sense justificació o avís a la 
Direcció del Torneig abans d’haver-se fet l’aparellament corresponent. 



6.- FORMES D’INSCRIPCIÓ 

● Per mail:  campionatsescolars@peonaipeo.com  

 

7.- PREMIS 

● Individuals: 
▪ Trofeu als 3 primers/es de la classificació general. 

▪ Trofeu als 3 primers/es classificats SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16 (que no siguin 
dels tres primers de la general). 

▪ Trofeu a la primera jugadora SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 i SUB-16. 

 

 

● Premi per equips: 
Se sumaran els punts dels 3 jugadors/es d'un mateix club que més puntuació hagin obtingut. Hi 

haurà trofeu pel millor club. En cas d’empat es sumaria el lloc aconseguit per cada jugador/a 

implicat/da i el club amb menys punts guanyarà. Finalment, si persisteix l’empat el que tingui 
el jugador/a més ben classificat guanya. 

  

 

8- LLIURAMENT DE PREMIS 

L'entrega de premis es realitzarà un cop acabada la darrera ronda al mateix local de joc. 

 

 

9.- DESEMPATS 

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat: Bucholz -1, 
Bucholz Total, Bucholz Mitjà, Progressiu (fins a les últimes conseqüències). 

 

 

10.- DIRECCIÓ i ARBITRATGE 

El Director del Torneig és en Pep Melendres. L’àrbitre serà en Frederic Corrigüelas. 
Les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables. 

 

 

11.- ÚS DELS TELÈFONS MÒBILS 

El jugador pot portar el telèfon mòbil en mode silenci. Si és imprescindible utilitzar el mòbil caldrà demanar 

permís a l’àrbitre del torneig. Si tot i així sona el mòbil a algun jugador/a, aquest serà sancionat amb la pèrdua 

del punt en joc.  

 

 

12.- HOMOLOGACIÓ 

El Torneig serà vàlid per a ELO català. 

 
 

13.- NORMATIVA 
Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCDE per a torneigs 

oberts. La participació en el Torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. 
 

 

14.- NORMATIVA SANITÀRIA 

 
S’aplicarà la normativa sanitària del Casal d’Entitats Mas Guinardó. 

 

15.- WEB OFICIAL 

http://www.peonaipeo.com 

 

mailto:campionatsescolars@peonaipeo.com
http://www.peonaipeo.com/

