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BASES DEL VIII OBERT INTERNACIONAL 

DE NADAL DEL GUINARDÓ - 2018 

Memorial Francesc Xavier Cardó 

  
1. El torneig és obert a tots i totes les escaquistes que tinguin llicència en vigor i està homologat 

per a ELO FIDE i CATALÀ tant el GRUP A com el GRUP B. 

2. 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.  

3. S’aplicarà el sistema suís basat en valoració. Es formaran 2 grups:  

• Grup A: obligatori per escaquistes amb elo català igual o superior a 2000.  
• Grup B: opcional per escaquistes amb elo català inferior a 2000.  

Qualsevol escaquista podrà demanar jugar al grup A quan s’inscrigui independentment del 
seu elo. En cas de no dir res en el moment d’inscriure’s cada escaquista serà inscrit segons 
el paràgraf anterior. 

4. Es jugaran 9 rondes amb els següents horaris:   

Ronda 1 dijous 27 de desembre 16:30 

Ronda 2 divendres 28 de desembre 16:30 

Ronda 3 dissabte 29 de desembre 16:30 

Ronda 4 diumenge 30 de desembre 16:30 

Ronda 5 dilluns 31 de desembre 10:00 

 dimarts 1 de gener  

Ronda 6 dimecres 2 de gener 16:30 

Ronda 7 dijous 3 de gener 16:30 

Ronda 8   divendres 4 de gener 16:30 

Ronda 9  dissabte 5 de gener 10:00 

   
 

5. 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. 

6. Els temps per declarar perduda una partida per incompareixença serà d’una hora (60’) des 
de l’hora oficial d’inici del torneig  

7. Seran eliminats del torneig els escaquistes que no es presentin sense causa justificada a una 
ronda. Els descansos sol·licitats pels escaquistes es puntuaran amb 0 punts, podent-ne 
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demanar un màxim de dos (el tercer descans suposarà la retirada del torneig), tot i que 
l’organització valorarà individualment aquells casos que requereixin de més descansos. 

8. Els drets d'inscripció seran:  

• Grup A:   35 € 
• Grup B:   30 € 

  
Per tots dos grups s’aplicaran els següents descomptes NO acumulables: 

- 5 € pels pagaments avançats realitzats fins divendres 14 de desembre de 2018 ja sigui 
mitjançant transferència o presencialment al club 

- 5 € pels escaquistes sots-16 (nascuts al 2002 o posterior), o veterans+60 (nascuts al 1958 
o anterior) 

- 10 € pels escaquistes amb minusvàlua reconeguda per la FCE (o certificat equivalent) 

- 15 € pels socis de Peona i Peó 

Es pot fer un ingrés o transferència de la inscripció al següent compte del Banc de Sabadell,  

ES25 0081 0137 2800 0167 9171  

indicant nom i cognom de l’escaquista. S’acceptaran ingressos o transferències sense 
concepte (per evitar comissions des de certs bancs) sempre que es comuniqui via mail el dia, 
hora i quantitat de l’ingrés, amb les dades de l’escaquista a qui corresponen. 
 

9. Les inscripcions es poden fer fins diumenge 23 de desembre de 2018 a les 22h, per qualsevol 
d’aquests mitjans: 

- per correu electrònic a obertnadal@peonaipeo.com 

- a través de la web www.peonaipeo.com 

- per telèfon al 676 245 521 (Jordi Capellades) 

Si es fa per la web o per correu electrònic, la inscripció no es considerarà formalitzada fins 
que no es rebi un correu electrònic de confirmació.   

Podran inscriure’s escaquistes 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 www.chess-results.com es publicaran els inscrits, 
els aparellaments i les classificacions.   

10. 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  

  
Un cop acabada la darrera ronda del torneig es 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.   

http://www.peonaipeo.com/
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11. PREMIS  

GRUP A   GRUP B  

Classificació General   Classificació General  

Campió  Trofeu i  300 €  Campió  Trofeu i  200 €  

Sots-Campió  Trofeu i  180 €   Sots-Campió  Trofeu i  120 €  

Tercer Classificat  Trofeu i  120 €   Tercer Classificat  Trofeu i    80 €  

Quart Classificat  90 €   Quart Classificat  60 €  

Cinquè Classificat  60 €   Cinquè Classificat  40 €  

   

Tram d’elo català entre 2100 i 2199  Tram d’elo català entre 1800 i 1899 

Primer classificat  Trofeu i   60 €   Primer classificat  Trofeu i    40 € 

   

Tram d’elo català inferior a 2100  Tram d’elo català inferior a 1800 

Primer classificat  Trofeu i   60 €   Primer classificat  Trofeu i    40 €  

   

Premi d’edats   

Millor SOTS-18* ponderat 
(veure descripció) 

Llibre i 100 €    
 

 * Optaran a aquest premi els nascuts l’any 2000 o posterior. La puntuació final ponderada serà la suma 

de la puntuació més ½ punt addicional per any de naixement posterior al 2000 fins a un màxim de 4 
punts addicionals (es a dir, 0 punts pels nascuts al 2000, ½ punt pels del 2001, 1 punt pels del 2002 i 
així successivament fins a 4 punts).  Per resoldre el millor SOTS-18 els escaquistes mantindran els seus 
desempats originals i s’utilitzarà el mateix ordre que per la resta de participants. 

  
Els premis no són acumulables. En cas de coincidència es donarà el premi de major valor 
atorgant-se l’altre premi al següent escaquista a qui correspongui.  
 
El lliurament de premis serà en finalitzar la darrera ronda, aproximadament a les 14:30. És 
obligatori recollir el premi personalment en aquest acte amb el DNI, NIE o passaport en vigor. 
En cas de no presentar-se s’entendrà que es renuncia al premi. El premis atorgats a menors 
d’edat podran ser recollits per qualsevol dels seus representants legals. S’aplicarà a tots els 
premis la retenció legal corresponent. 
 
PREMIS ESPECIALS 

• El primer classificat del Grup A amb elo català igual 
o inferior a 2200 rebrà una invitació per participar 
al XXIX Open Internacional de la Pobla de Lillet, 
que es celebrarà a aquesta localitat de l’1 al 10 
d’agost de 2019. La invitació inclourà la inscripció 
gratuïta al torneig així com l’estada pagada amb 
esmorzar inclòs al Refugi Quatre Cases del Clot del 
Moro.  
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12. El director del torneig serà en Pep Melendres i l’àrbitra principal na Laura Martín Pérez.  

13. Tots els dispositius mòbils hauran de ser desconnectats durant el transcurs de la partida. 
Qualsevol escaquista que faci ús sense l’autorització de l’àrbitra d’un dispositiu mòbil en 
qualsevol circumstància durant la partida, perdrà el punt i podrà ser desqualificat a criteri de 
l’àrbitra. Si un dispositiu desconnectat sona accidentalment durant la partida, restarà a 
criteri de l’àrbitra amonestar a l’escaquista, donar la partida per perduda i una possible 
desqualificació en cas de reincidència.  

14. Hi haurà un imprès oficial de reclamació a disposició dels escaquistes i per a l’organització, 
que s’enviarà a la Federació un cop acabat el torneig.  

15. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i de la 
Federació Catalana d'Escacs. 

16. L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases, essent la versió penjada a la 
web www.peonaipeo.com la que es considerarà vàlida a tots els efectes. 

 


