FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE GIRONA DE LA F.C.d’E.
Circular GI 09/2013

CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT DE GIRONA 2013
ORGANITZACIÓ i DIRECCIÓ:
Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs i el C.E. Sant Gregori.
El Director del Torneig serà el senyor Rafael Garcia Calleja (President del St. Gregori).
DATES DE JOC:
Els dies 22 de setembre, 6, 13, 20 i 27 d'octubre; els dies 10, 17 i 24 de novembre, i el dia 1 de desembre. Atès la
coincidència de dates amb una prova del Circuit, per a la ronda del dia 22 de setembre, excepcionalment es donarà
descans de mig punt als participants a l’Open de Vallfogona de Balaguer. En cas que un jugador/a demani un
descans per altres motius, o finalment no participi en el torneig de Vallfogona, el descans serà de zero punts.
LOCAL DE JOC:
Centre Cívic de Sant Gregori. Carrer Rocacorba 5.
HORARIS:
Totes les partides començaran a les 9,30 hores del matí. El termini de presentació a jugar serà de 30 minuts, per
tant, a les 10 hores es decretaran les incompareixences.
SISTEMA DE JOC:
Sistema suís a 9 rondes.
Partides a 90 minuts a caiguda de bandera, amb increment de 30 segons per jugada.
GRUPS I AVALUACIÓ:
Grup Únic: Obert a tots els jugadors adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona.
El torneig s’homologarà pels ELO’s : FIDE, FEDA i Català.
Donat que no es celebrarà Campionat Femení Absolut en torneig a part, la classificació de les fèmines en
Provincial Absolut determinarà el Campionat femení provincial d'enguany.

el

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL:
Els empats a punts a la classificació final es desfaran pels següents desempats: Bucholz menys el pitjor resultat,
Bucholz total i puntuació progressiva acumulativa (fins a les darreres conseqüències i amb els criteris de la FIDE).
Si persisteix l’empat (ens els llocs que donin dret a premis en metàl·lic) es desfarà pel resultat particular i si encara
persisteix es farà un sorteig. L'ordre dels tres sistemes de desempat es sortejarà a la darrera ronda i els sobres
s’obriran en acabar la darrera partida de la darrera ronda.
INSCRIPCIONS:
Les inscripcions es tramitaran mitjançant el formulari d’inscripció:
Preu de les Inscripcions:
Pels jugadors sèniors: 25 €
Pels menors de 16 anys i els majors de 60: 20 €
Si l'import de la inscripció s'abona abans del dia 19 de setembre, hi haurà un descompte de 5 €.
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El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa: 2100 1033 32 0200130574 (cal indicar
el nom i els dos cognoms del jugador).
El termini per les inscripcions es tancarà el dia 18/09/2013 a les 19.30 hores. Passat aquest moment l’Organització
no garanteix la tramitació de les inscripcions.
REGLAMENTACIÓ APLICABLE:
Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les lleis dels escacs de la
FIDE
PREMIS
 Campió Absolut :
 Subcampió Absolut :
 Tercer Classificat absolut:
 Quart Classificat absolut:
 Cinquè Classificat absolut:
 Sisè Classificat absolut:
 Del setè al desè classificat:

300 € i trofeu.
150 € i trofeu.
125 € i trofeu
100 € i trofeu.
75 € i trofeu.
50 € i trofeu.
Trofeu.

Trofeus a:
Campiona Provincial Femenina :
Sots campiona :
Tercera classificada :

Trofeu
Trofeu
Trofeu

Altres Guardons: (Aquests trofeus i els femenins són acumulables amb la resta de premis i trofeus)
Al millor jugador veterà (posseïdor de llicencia +60).
Al segon millor veterà (posseïdor de llicència +60)
Al millor jugador/a sub-10.
Al millor jugador/a sub-12.
Al millor jugador/a sub-14.
Al millor jugador/a sub- 16.
(Edats segons la Federació Catalana per la temporada 2013).
Trofeus per Trams d’elo (Elo català)
(Aquests trofeus no són acumulables amb els premis i trofeus que s’hagin obtingut per quedar dels 6 primers de la
classificació absoluta).
Als tres primers del tram 1700-1800.
Als tres primers del tram 1801-1900.
Als tres primers del tram 1901-2000.
Als tres primers del tram 2001-2100.
(NOTA.- ELS PREMIS EN METÀL·LIC ES FARAN EFECTIUS EN ACABAR EL TORNEIG, ELS TROFEUS
S’ENTREGARAN A LA FESTA GIRONINA).
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