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BELLPUIG 2019

PARTIDES SEMI-RÀPIDES

Reglament del Campionat

MEMORIAL J.M. ROSELLÓ





(vàlid per a ELO català ràpid)

Els jugadors estaran dividits en 4 franges d‘ELO.
Tram A
- 2000 en endavant
Tram B
- Elo 1900 - 1999
Tram C
- Elo 1800 - 1899
Tram D
- Elo inferior a 1800
Es jugaran 8 rondes pel sistema suís a 7 minuts més 3 segons d’increment.
Els desempats seran els següents:
1 - Bucholz Total
2 - Bucholz brasiler
3 - Progressiu Acumulatiu
4 - Bucholz mitjà
L’ordre dels mateixos es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.

Nota: Els antics federats que volguessin participar, caldrà que es federin per 1 dia
Àrbitre: Ramon Verdes

TROFEU INICIACIÓ I NO FEDERATS
 Federats amb ELO igual o inferior a 1400 i no federats. Sempre menors de 14 anys.
 Depenent del nombre de jugadors, es jugarà pel sistema suís o una lliga tots contra tots (menys de 10 participants),
a 7 minuts més 3 segons d’increment.
 Els desempats seran com l’anterior si es juga en el sistema suís, o Sonnen-Berger, partides guanyades i resultat
particular en cas de ser una lliga.
PREMIS
 Trofeu Família JM Roselló-Torres al primer classificat absolut
 Trofeu Ajuntament Bellpuig al segon classificat absolut.
 1r i 2n classificats grups B,C,D
 Trofeu Iniciació Família Roselló-Torres. 1r, 2n i 3r classificat.
Els trofeus no són acumulatius, això és, al guanyador del Memorial no se li donarà el trofeu aconseguit en el seu
tram.


Es perdrà la partida en fer dos jugades il·legals. En cas de fer una primera il·legal, se li sumarà 1 minut al
contrari, i a la segona il·legal es perdrà la partida, a excepció que el reclamant no tingui material suficient per
guanyar la partida, llavors serien taules



En cas de fer una jugada il·legal, el jugador podrà rectificar la seva jugada SEMPRE QUE NO S’HAGI POSAT
EN MARXA EL RELLOTGE DEL CONTRINCANT, de totes maneres haurà de moure, si és possible, la peça que
havia tocat, i si no és possible, pot fer qualsevol jugada.



Per reclamar una victòria per temps, el reclamant haurà tenir material suficient per guanyar la partida, cas contrari
seran taules



El jugador que guanyi la partida o el que porta les peces negres en cas d’empat haurà de portar el resultat a la
taula de control.

 Per tot allò no previst aquí, s’aplicarà el Reglament de la FCE i de la FIDE.

