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BASES DEL VI OBERT INTERNACIONAL 
 

DE NADAL DEL GUINARDÓ 

Memorial Francesc Xavier Cardó 

 
1. El torneig és obert a tots els jugadors que tinguin llicència en vigor i està homologat 

per a ELO FIDE i CATALÀ tant el GRUP A com el GRUP B. 
  
2. S’aplicarà el sistema suís basat en valoració,  
 

Es formaran 2 grups: 
 

 Grup A: jugadors amb elo català 2000 o superior. 

 Grup B: jugadors amb elo català inferior a 2000. 
 

No obstant, qualsevol jugador podrà demanar jugar al grup A quan s’inscrigui, tot i el seu 
Elo. En cas de no dir res en el moment d’inscriure’s cada jugador serà inscrit conforme al 
paràgraf anterior. 

 
3. Es jugaran 9 rondes amb els següents horaris:  

 
Ronda 1: dimarts 27/12 a les 16:30h.  Ronda 6: dilluns 2/01 a les 16:30h.  

Ronda 2: dimecres 28/12 a les 16:30h.  Ronda 7: dimarts 3/01 a les 16:30h.  

Ronda 3: dijous 29/12 a les 16:30h.  Ronda 8: dimecres 4/01 a les 16:30h.  

Ronda 4: divendres 30/12 a les 16:30h.  Ronda 9: dijous 5/01 a les 10:00h 

Ronda 5: dissabte 31/12 a les 10:00h   

  
El local de joc serà el Casal d’Entitats Mas Guinardó: 

 

Plaça de Salvador Riera 2, Horta-Guinardó, 08041-Barcelona  
 

La sala d’anàlisi serà el bar del Casal d’Entitats Mas Guinardó. 

Hi ha climatització a les sales de joc. 
 
4. El control de temps serà de 90 minuts a finish més 30 segons d’increment per jugada 

feta.  
 

S’hauran d’apuntar sempre les jugades.  
 
5. El temps per declarar perduda una partida per incompareixença serà de mitja hora 

(30’) des de l’hora oficial d’inici del torneig. 
 
6. Els drets d'inscripció seran:  

 

 GRUP A: 38€ 

 GRUP B: 33€ 
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 Tindran un descompte de 6€ els jugadors sub-16, i aquells que facin el 
pagament abans del 23 de desembre. 

 

 Tindran un descompte del 50% els jugadors i socis de Peona i Peó 
 

(aquests descomptes no són acumulables) 
 

Es pot fer l’ingrés de la inscripció al compte del Banc de Sabadell: 
 

ES25 0081 0137 2800 0167 9171 
 

indicant obligatòriament nom i cognoms del/s jugador/s i el club. 
 
7. Les inscripcions es poden fer fins el divendres 23/12/2016 a les 21h moment que es 

tancarà la inscripció,  
 

 per correu electrònic a: obertnadal@peonaipeo.com 

 a través del web www.peonaipeo.com 

 per telèfon: 
 
676 24 55 21  650 710 780  619 49 24 36 
 
 

Si ho feu per la web o per correu electrònic, la inscripció no es considerarà formalitzada 
fins que no rebeu un correu electrònic de confirmació. 
 
Podran inscriure’s jugadors a la segona ronda  del torneig començant amb 0 punts. Es 
limitarà el nombre d’inscrits a l’espai disponible. L’organització es reserva el dret 
d’admissió. 
 
A la web del club: www.peonaipeo.com i a la web de la Federació es publicaran els 
inscrits, els aparellaments i les classificacions. 
 
8. Seran eliminats del torneig els jugadors que no es presentin sense causa justificada a 

una sola ronda. Els descansos sol·licitats pels jugadors es puntuaran amb 0 punts, 
podent-ne demanar un màxim de dos (el tercer descans suposarà la retirada del 
torneig). L’organització valorarà aquells casos que requereixin de més descansos. Per 
establir la classificació final, els empats a punts es resoldran fent servir els següents 
desempats amb l’ajust Fide. 

 

 Bucholz brasiler (o tall de bucholz -1) 

 Bucholz mitjà 

 Bucholz total 
 

Una vegada acabada la darrera ronda del torneig se sortejarà l’ordre dels tres primers 
desempats. En cas de persistir l’empat, s’aplicarà l’acumulatiu fins a les darreres 
conseqüències, el número de victòries i el sorteig per aquest ordre. 
 
9. El director del torneig serà en Pep Melendres i l’àrbitre principal en Frederic 

Corrigüelas. 
 

mailto:obertnadal@peonaipeo.com
http://www.peonaipeo.com/
http://www.peonaipeo.com/
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10. Hi haurà un imprès oficial de reclamació a disposició dels jugadors, jugadores i per a 
l’organització, que s’enviarà a la Federació un cop acabat el torneig. 

 

11. PREMIS 

GRUP A GRUP B 

Classificació General Classificació General 

Campió 300€ + trofeu Campió 200€ + trofeu 
Sots-Campió 180€ + trofeu Sots-Campió 150€ + trofeu 
Tercer Classificat 120€ + trofeu Tercer Classificat 100€ + trofeu 
Quart Classificat 80 € Quart Classificat 80 € 
Cinquè Classificat 60 € Cinquè Classificat 60 € 

Trams d’elo català Trams d’elo català 

De 2100 a 2199 De 1800 a 1899 

Primer classificat 60€ + trofeu Primer classificat 60€ + trofeu 

Segon classificat 

Subscripció 
Premium de 3 

mesos a 
Chess24 

Segon classificat 

Subscripció 
Premium de 3 

mesos a 
Chess24 

Menys de 2100 Menys de 1800 

Primer classificat 60€ + trofeu Primer classificat 60€ + trofeu 

Segon classificat 

Subscripció 
Premium de 3 

mesos a 
Chess24 

Segon classificat 

Subscripció 
Premium de 3 

mesos a 
Chess24 

 
 

 

 

 

Premi d’equip: Hi ha un trofeu pels tres primers equips classificats. Participaran aquells 

clubs que tinguin tres o més jugadors entre els dos grups. Es farà una classificació amb 

els tres millors jugadors de cada club. Es sumarà el número de la classificació (1er 1punt, 

7è 7 punts,...) de manera que el club amb menys punts guanya. En cas d’empat es sumen 

els punts dels tres jugadors. Si es manté l’empat guanya el club amb el jugador millor 

classificat. Si els tres tenen la mateixa classificació, aleshores es sumen els punts de la 

ronda anterior i així sucessivament. 
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PREMI ESPECIAL 

El primer jugador classificat al GRUP “A” amb ELO Català <2201, rebrà una invitació per 

participar al 

XXVII Open Internacional de  

la Pobla de Lillet 

Inscripció gratuïta al torneig i estada pagada 

(dormir i esmorzar) al 

Refugi Quatre Cases 

del Clot del Moro 

PREMIS ESPECIALS PATROCINATS PEL RESTAURANT “El Sotanillo” 

 Premi 1714 (a la defensa desigual). 

 

 Premi Almogàver (a la combativitat). 

 

 Premi Segador (o mata gegants). 

ALTRES PREMIS 

 Premi de bellesa: es donarà un premi a la partida de qualsevol dels dos grups 

que el jurat consideri més bella. 

 

 Dos premis aleatoris: durant l’entrega de premis es sortejaran dues samarretes 

entre els jugadors assistents. El número serà el de la classificació Si l’afortunat ja 

no està a la sala, es cridarà al següent de la classificació fins que hi hagi algú a la 

sala. 

 

 Premi 6è classificat GRUP “B”: Un tall de cabell i spa capil·lar 

per gentilesa de: 

 

 

 


