
IX OBERT D’ESTIU D'ESCACS BASE

Del 5 al 9 de setembre de 2016
 

 
1.- FORMAT 
El torneig es disputarà pel Sistema Suís a 7 rondes al Casal d'Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador 
Riera, 2) 
 
2.- GRUPS 
 
 Grup A : per a jugadors/res SUB
     Els jugadors d'aquest grup poden ser d'una de les següents categories:

- SUB-8:   jugadors/es nascuts/des l’any 2008 o posteriors
   - SUB-10:  jugadors/es nascuts/des l’any 2006 o 2007
   - SUB-12:  jugadors/es nascuts/des l’any 2004 o 2005
   - SUB-14:  jugadors/es nascuts/des l’any 2002 o 2003
   - SUB-16:  jugadors/es nascuts/des l’any 2000 o 2001

  
Grup B : per a jugadors/res SUB
               experiència. ELO màxim de 1800. Aquest grup no és vàlid per ELO. 

En funció dels inscrits en aquest grup es decidirà el format i el ritme de joc (lliga, 
suís, grups i play off,...) per poder encabir si cal alguna ronda més.

 
 L’organització es reserva el dret a acomodar els inscrits en cas que el nivell del jugador/a no es 
            correspongui amb el grup escollit.
 Els aparellaments es realitzaran amb el programa informàtic Swiss Manager.
 
3.- DIES DE JOC 

 

Dia Ronda 

5/09/2015 1   
6/09/2015 2   
6/09/2015 3   
7/09/2015 4   

 
 
4.- RITME DE JOC 
45 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 
 
 
 
 

X OBERT D’ESTIU D'ESCACS BASE
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Del 5 al 9 de setembre de 2016 

Bases 

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

: per a jugadors/res SUB-16, amb llicència federativa en vigor. Vàlid per ELO català.
Els jugadors d'aquest grup poden ser d'una de les següents categories:

8:   jugadors/es nascuts/des l’any 2008 o posteriors
10:  jugadors/es nascuts/des l’any 2006 o 2007 

:  jugadors/es nascuts/des l’any 2004 o 2005 
14:  jugadors/es nascuts/des l’any 2002 o 2003 
16:  jugadors/es nascuts/des l’any 2000 o 2001 

: per a jugadors/res SUB-12 (any 2004 o posteriors), sense federar o federats amb poca  
experiència. ELO màxim de 1800. Aquest grup no és vàlid per ELO. 
En funció dels inscrits en aquest grup es decidirà el format i el ritme de joc (lliga, 
suís, grups i play off,...) per poder encabir si cal alguna ronda més.

L’organització es reserva el dret a acomodar els inscrits en cas que el nivell del jugador/a no es 
correspongui amb el grup escollit. 
Els aparellaments es realitzaran amb el programa informàtic Swiss Manager.

hora  Dia Ronda 
  17h  8/09/2015 5 
  16h  8/09/2015 6 
  19h  9/09/2015 7 
  17h  9/09/2015 Entrega de premis

45 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. 

X OBERT D’ESTIU D'ESCACS BASE 

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

llicència federativa en vigor. Vàlid per ELO català. 
Els jugadors d'aquest grup poden ser d'una de les següents categories: 

8:   jugadors/es nascuts/des l’any 2008 o posteriors 

12 (any 2004 o posteriors), sense federar o federats amb poca   
experiència. ELO màxim de 1800. Aquest grup no és vàlid per ELO.  
En funció dels inscrits en aquest grup es decidirà el format i el ritme de joc (lliga, 
suís, grups i play off,...) per poder encabir si cal alguna ronda més. 

L’organització es reserva el dret a acomodar els inscrits en cas que el nivell del jugador/a no es  

Els aparellaments es realitzaran amb el programa informàtic Swiss Manager. 

 hora 
16h 
19h 
17h 

Entrega de premis 19h 

 



 
5.- DRETS D’INSCRIPCIÓ 

● Grup A: 18€ 
● Grup B: 12€ 

 
Grup A : Si la inscripció i el pagament es fa abans del 1 de Juliol el campionat val 15€ (12€ pels socis 
de PiP). El pagament es farà amb un ingrés al compte de la Caixa d’Enginyers 3025 – 0011 – 71 – 
1400022687, indicant el nom i cognoms del jugador, grup A i el concepte TORNEIG TORXA.  
Després de l’1 de Juliol el campionat val 18€ (15 € pels socis de PiP). 
 
Grup B: Si la inscripció i el pagament es fa abans del 1 de Juliol el campionat val 10€ (8€ pels 
alumnes de PiP). El pagament es farà amb un ingrés al compte de la Caixa d’Enginyers 3025 – 0011 
– 71 – 1400022687, indicant el nom i cognoms del jugador, grupB i el concepte TORNEIG TORXA. 
Després de l’1 de Juliol el campionat val 12€ (10 € pels alumnes i socis de PiP). 
 
 
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 
● Telefònicament: 691 50 30 81 (Frederic Corrigüelas) 

    676 24 55 21 (Jordi Capellades) 
● Per mail:  campionatsescolars@peonaipeo.com  

 
7.- PREMIS 

● Grup A:  
▪ 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 SUB-8, SUB-10, SUB-12 i SUB-14. 
▪ Premi especial al 1r classificat/da absolut/a del campionat. 

 
● Grup B: 

▪ Trofeu als 3 primers/res classificats/des 
 

● Premi per equips al grup A: 
Se sumaran els punts dels 3 jugadors d'un mateix clubs que més puntuació hagin 
obtingut. Hi haurà trofeu pels 3 millors clubs. En cas d’empat es sumaria el lloc 
aconseguit per cada jugador implicat i el club amb menys punts guanyarà. Finalment, si 
persisteix l’empat el que tingui el jugador 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). 
Els tres primers sistemes de desempat se sortejaran un cop finalitzada la competició. 
 

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, aquest serà sancionat 
amb la pèrdua del punt en joc. 
 
12.- HOMOLOGACIÓ 
El grup A del 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.- WEB OFICIAL 
http://www.peonaipeo.com 


