BASES DEL TORNEIG
Sobre les bases d’un torneig cal tenir una sèrie de consideracions:

•

Han d’estar acordades per l’organitzador i per l’àrbitre principal.

•

No poden tenir cap punt en contra d’una normativa vigent de l’àmbit on es realitza el torneig.

•

Han de ser clares i no donar peu a múltiples interpretacions.

•

Han d’estar visibles en diferents punts de la sala de joc des d’abans de començar la primera ronda.

•

Han d’incloure com a mínim:
o

Local de joc (incloent adreça)

o

Sistema de joc:


un sol grup o més d’un



sistema suís o lliga



número de rondes



ritme de joc



aparellament manual o informatitzat

o

Dies i horari de joc de cada una de les rondes

o

Temps d’espera (per defecte, 0 minuts)

o

Dia, hora i lloc del lliurament de premis

o

Validesa per elo (FCE, FEDA i/o FIDE)

o

Eliminació de jugadors no presentats


a la primera ronda



en dues rondes encara que no siguin consecutives

o

Número de rondes de descans possibles

o

Delimitació de la zona de joc:


o

o

o

sala de joc, lavabos i zona de fumadors

Sistemes de desempats:


quins seran aplicables



ordre o sorteig

Persones implicades:


Nom del director del torneig



Àrbitre principal i titulació (també es pot incloure el nom de tot l’equip arbitral)

Comitè de competició:
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Integrants



Forma d’elecció
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o

o

o

Premis:


quanties



si es poden repartir i/o acumular



tipus de classificacions (general, per edats, trams d’elo, local, ...)



composició de les franges d’elo i d’edats



composició dels equips (si hi hagués classificació específica)

Tramitació de la inscripció:


Qui pot participar



Preus



Dies i hores de contacte



Formats (correu electrònic, web, telèfon, ...)



Data límit

Recordatori de normativa


Mòbils



Prohibició de fumar a la sala de joc

o

Disponibilitat d’un imprès oficial per a reclamacions

o

“La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part del jugador, d’aquestes normes.”

o

Reglamentació aplicable en cas de que algun tema no estigui inclòs en aquestes bases.
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