FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE TARRAGONA DE LA F.C.d’E.
Circular TRG 19/2014

Campionat Absolut de Tarragona 2014
CONVOCATÒRIA
DIES DE JOC
5, 12, 19 i 26 d'octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
LOCAL DE JOC
Hospitalet de l’Infant, Casal Urbanització HIFRENSA (pavelló).
HORA D’INICI
9:30 hores.
SISTEMA DE JOC
Es jugarà pel sistema suís a 9 rondes amb dos grups (grup A i grup B) mitjançant el programa
SwissManager.
RITME DE JOC
El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la
primera.
GRUPS
Hi haurà dos grups dividits en:
GRUP "A": obert a tothom..
GRUP "B": participants amb elo català inferior a 1950..
INSCRIPCIÓ
•

La quota d’inscripció és de 12 €. La data límit d’inscripció serà el dilluns, dia 29 de setembre a
les 20:00 hores.

•

Les inscripcions s’hauran de realitzar mitjançant el formulari corresponent.

•

Els jugadors i jugadores inscrits es publicaran a la pàgina web i a chess results a partir del dia
25 de setembre.

•

En cas d’errors es podrà reclamar enviant un correu electrònic a federacio@escacs.cat fins el
dia 1 d’octubre i el dia 3 d’octubre es publicarà l’aparellament de la 1a ronda de joc. Les
inscripcions fora de termini poden comportar començar a jugar a la 2a ronda.
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FORMA DE PAGAMENT
Els participants hauran d’ingressar l’import de la seva inscripció al número de compte de la Delegació
Territorial de Tarragona ES04 2013 3074 6602 1028 4063 (Catalunya Caixa), indicant INDIV. + nom i
cognoms del jugador o bé el nom del club (en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus
participants).
També hi haurà l’opció que els clubs sol·licitin que se’ls carregui l’import de les inscripcions dels seus
jugadors al compte que tenen a la Federació, però aquests hauran d’especificar-ho enviant un correu
electrònic a federacio@escacs.cat per tal d’evitar malentesos. Els o les participants que no hagin
pagat la seva inscripció en finalitzar la 1a ronda de joc podran ser eliminats del torneig.
PREMIS
• Grup A i B: Trofeus per al Campió, sotscampió i tercer classificat.
• El jugador/a campió del GRUP “A” podrà participar al CAMPIONAT INDIVIDUAL DE CATALUNYA
ABSOLUT 2015.
• Els trofeus es lliuraran als propis jugadors guardonats a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ
TERRITORIAL a celebrar a l’any 2015.
• La primera jugadora femenina, del grup A, obtindrà la plaça classificatòria per a la Final de
Catalunya Femení 2015 amb la despesa d’allotjament pagades, en règim d’habitació doble a l’hotel
designat per la Federació. Si la jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà a la següent
jugadora, sempre que hagi obtingut el 50% dels punts.

AVALUACIÓ
Els dos grups s’avaluaran per elo català.
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