XV DIADA D’ESCACS DE
LA SOCIETAT CORAL
COLON

Organitza la Societat Coral Colon amb el suport de l’Excel·lentissim
Ajuntament de Sabadell i forma part XV Circuit Català d’Oberts
Internacionals
Aquest torneig es jugarà amb sistema suís basat en valoració a 9 rondes
en un sol grup. Serà vàlid per ELO FIDE Ràpid i ELO Català Ràpid.
El dia de joc serà l’ 11 de setembre de 2018. Les partides començaran a les
9.30 hores, fent 5 rondes al mati, fins a les 14 hores, continuarem a la tarda
a les 16:15 hores, 4 rondes.
Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a una ronda sense justificació
El local de joc serà el Pavelló municipal Can Balsach
Carretera de Prats de Lluçanès, 2,
08208 Sabadell
Barcelona (Spain)
El ritme de joc serà 15 min. per jugadora o jugador + 5” per jugada des del
primer moviment.
El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 15 minuts des de
l’inici establert de la ronda.
S'aplicaran les Lleis dels Escacs de la Fide, en el seu apartat B, en vigor a
partir de l'1 de gener de 2018. S'aplicarà l'article A4 en tota la competició.
El director del torneig serà el Sr. Pere Reginaldo Huix (OI).
L’àrbitre principal serà el I.A. Valerio de la Cruz i la A.C. Mireia Ramón Herraez.
El desempat a la classificació final será :
•

Resultat particular (si han jugat entre ells tots els empatats)

Desprès i per sorteig en finalitzar la última ronda, d’entre els següents:
1
2
3

Performance Recursiva
Performance
Mitjana d’elo del oponents (menys els 2 pitjors)

Premis

GENERAL
1 350
€
trofeu
2 250
€
trofeu
3 150
€
trofeu
4 100 €

TRAM
TRAM
TRAM
TRAM
B Circuit C Circuit D Circuit Menys
1799
i 70 €
70 €
70 €
70 €
i 40 €

40 €

40 €

40 €

i

5 90 €
6 80 €
7 70 €
8 60 €
Tram B Circuit: Jugadors amb ELO FIDE entre 2100 i 2249 o jugadors sense ELO
FIDE i amb elo català entre 2100 i 2249.
Tram C Circuit: Jugadors amb ELO FIDE entre 1950 i 2099 o jugadors sense ELO
FIDE i amb elo català entre 1950 i 2099.
Tram D Circuit: Jugadors amb ELO FIDE entre 1800 i 1949 o jugadors sense ELO
FIDE i amb elo català entre 1800 i 1949.
Tram Menys de 1799: Jugadors amb ELO FIDE fins 1799 o jugadors sense ELO
FIDE i amb elo català fins 1799.
Altres premis especials:
a.

Trofeu al millor veterà

b.

Trofeu al millor sub-16

Els premis en cap cas seran acumulatius.


Drets d’inscripció:

a.

General 20 €

b.

Veterans, sub-16 i jugadors amb fitxa de la Societat Coral Colon de Sabadell 15 €

Tindran un descompte de 3 € les inscripcions que es facin abans del 23 d’agost
mitjançant ingrés al següent compte
ES10 0081 0004 30 0001345135 fent-hi
constar nom del jugador, edat, club i Elo.
Quedaran exempts de pagament de la inscripció aquells jugadors convidats per la
organització. Aquesta ha decidit convidar, entre d’altres els jugadors amb elo Fide
superior a 2350 sempre i quant hagin participat al X Obert Internacional d’Escacs
“Ciutat de Sabadell” 2018.


Inscripcions: Mitjançant formulari d'inscripció a:

http://www.coralcolon.net
info@coralcolon.net

Pere Reginaldo
681 287 254

Valentí Pérez
619 304 689



Es posaran a disposició de tots els jugadors impresos de reclamacions de la
Federació Catalana d’Escacs.



La participació en aquest torneig, significa l’acceptació d’aquestes normes.
Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt aplicant els reglaments de
la FIDE, FEDA i FCd’E.

•

Hi haurà unes normes d'obligatori compliment per a tots els jugadors

