VI CONCURS DE PROBLEMES
BASES
Direcció del concurs: El concurs està organitzat per la Secció d’Escacs Lira Vendrellenca.
Local de joc: C/ Sant Jordi nº 7, La Lira Vendrellenca. 43700 - El Vendrell, Tarragona. Local adaptat per
a persones amb discapacitat física, segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.
Dia i horari del concurs:
Dissabte 17 de Juny de 2017.
- 17:00-17:20 Recepció i confirmació d´inscripcions dels participants.
- 17:30 Inici del concurs.
- 19:00 Resolució de problemes.
- 19:30 Cloenda i lliurament de premis.
Inscripcions: Podran participar totes les persones que ho desitgin, sense límits d'edat, sempre que
acceptin totes les bases. Les inscripcions es podran fer fins a les 21:00 h del divendres 16 de Juny de 2017.
Places limitades a 40 participants, per rigorós ordre d’inscripció.
La inscripció es pot fer de diverses maneres:
- correu electrònic al e-mail: alexventura77@gmail.com
- telèfon o whatsapp al 687.500.077
Es rebrà un missatge o e-mail de confirmació de la inscripció, un cop s’hagi comprovat que les dades
proporcionades són vàlides. L’organització es reserva el dret d’admissió.
Preu d´inscripció: La inscripció del concurs és de 3€ per a tots els participants, exceptuant els alumnes
de l´Escola d´Escacs Lira Vendrellenca, que serà gratuït.
Normativa: Durant el concurs no es permetrà cap tipus d'ajuda material: ni taulers, ni peces, ni dispositius
electrònics, llibres, revistes, etc., ni es permetrà parlar amb altres persones ni entre els concursants.
El concurs consisteix en la resolució de 25 problemes d'escacs de dues fases.
Primera fase: es disposarà de 45 minuts per resoldre un total de 15 problemes de poca dificultat.
Segona fase: es disposarà de 45 minuts per resoldre un total de 10 problemes d'alta dificultat.
En finalitzar els 45 minuts de cada fase els exercicis hauran d'estar ja en la taula del jutge, podent ser
rebutjats si el concursant s'excedeix en el temps de reflexió i el lliura massa tarda. Cada concursant serà
lliure de donar les solucions abans que finalitzin els 45 minuts disponibles (el que li garantirà millor
desempat). El caràcter i tipus dels problemes a resoldre és secret.
En funció del nombre d´inscrits, el total de problemes pot variar
Modalitat dels problemes del concurs: els problemes poden ser d'escacs ortodoxos, podent aparèixer
mats en un número jugades (que s'indicaran en cada diagrama en el cas de problemes composts: #1, #2,
#3, etc.), estudis artístics i posicions de partides en les quals NO S'INDICARÀ EL RESULTAT sinó
solament el torn de joc (un cercle blanc si mouen les blanques i un cercle negre si mouen les negres), on el
concursant haurà d´indicar el resultat de victòria o de taules.
Puntuació dels problemes: cada problema solucionat correctament valdrà 1 punt; es consideraran vàlides
únicament les solucions exactes i més curtes de cada posició, no puntuant les solucions incompletes ni les
variants més llargues que s'apartin de la línia principal.
Cada grup de problemes disposarà d'unes zones específiques per posar el nom (obligatori) de la persona
concursant i les solucions de cada problema (que hauran d'estar escrites en sistema algebraic i en lletra
clara i perfectament llegible). Cada concursant haurà de portar el seu bolígraf.
Si la solució d'algun problema estigués mal escrita, fos il·legible o contingués un error que dificulti la
interpretació per part del jutge, aquella no puntuarà. Guanyarà el concurs qui resolgui més problemes
correctament en el temps establert.

Desempats: en cas d'empat a punts al final del concurs, romandrà el criteri del temps menor de resolució
de cada tanda de problemes (el jutge anotarà en cada fulla del concurs l'ordre de lliurament de les
solucions). Per poder accedir als premis serà necessari que els concursants superin amb correcció almenys
el 50% dels problemes proposats, en cas contrari el concurs es declararà desert.
Els jutge del concurs serà Alex Ventura Navarro i les decisions seran inapel·lables.
Dispositius electrònics: Els jugadors i espectadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol
altre mitjà electrònic de comunicació, totalment apagats durant el concurs. Si es demostra que un
participant el porta connectat, fa ús d’un dispositiu electrònic o el dispositiu produeix un soroll, el jutge
podrà sancionar els infractors amb sancions que aniran des de l’amonestació a l’expulsió en funció de les
circumstàncies (com ara, la reincidència).
Restriccions al local de joc: A tot el recinte està prohibit fumar. Per evitar incidents, durant el concurs es
prohibeix entrar menjar a la sala de joc. L’incompliment d’aquestes restriccions pot arribar a suposar
l’expulsió de la sala dels espectadors i, en cas de reincidència, l’eliminació del concurs al infractor.
Permanència a la sala de joc: Els jugadors podran romandre a les zones habilitades pels espectadors. El
jugador que vulgui abandonar el recinte de joc durant la partida haurà de comunicar-ho a l’equip arbitral.
L’incompliment d’aquestes normatives pot comportar una sanció per part de l’equip arbitral, que pot anar
des de l’amonestació a l’expulsió en funció de les circumstàncies (com ara, la reincidència).
Difusió del concurs: Els participants del concurs autoritzen la publicació de les seves dades personals i
imatges en els diferents mitjans de comunicació que la organització consideri oportuns per a la necessària
difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants, partides, fotografies, etc.).
Premis:
-

Campió:
Sotscampió:
1r. Lira Vendrellenca:
1r. Sub-16:
1r. Escola d´Escacs

Diploma + Llibre
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma

Lliurament de premis: L’acte de lliurament de premis es farà un cop finalitzi la darrera ronda (veure
bases específiques). Els premis no són acumulatius, en cas d’optar a més d’un premi s’atorgarà el de major
quantia. Per a recollir un premi serà necessària la presència física del jugador premiat. Si un jugador
s’absenta durant l’acte de lliurament de premis, s’entendrà que renuncia al seu premi.
La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
Més informació a:
- la web: http://escacsliravendrell.wix.com/escacslira
- per facebook: https://es-es.facebook.com/escacslira.vendrellenca
Amb la col·laboració de:

