FEDERACIÓ CATALA D’ESCACS
Circular LLE 06/2013

Obert de Bellpuig 2013
Organitzat per la Delegació de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club
d'Escacs Bellpuig.
Dies de joc
26 d’abril, 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, i 7 i 14 de juny de 2013 (divendres vespre)
Local de joc
Altell del Poliesportiu de Bellpuig.
Avinguda de les Garrigues s/n
Bellpuig.
Horari:
Les partides començaran a les 21:30. Si passada 1 hora de l’hora oficial d’inici de la partida
el jugador no està present perdrà la partida.
Sistema de joc
Suís a 8 rondes. Es jugarà en un sol grup
Ritme de joc
90 minuts mes 30 segons per jugada.
Desempats:
•

Bucholz -1 (amb ajust FIDE- adversari virtual)

•

Bucholz Total (amb ajust FIDE- adversari virtual)

•

Bucholz Mitjà (amb ajust FIDE- adversari virtual)

•

Progressiu

L'ordre d'aplicació dels desempats es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.
Reglament
Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE.
Avaluació
El campionat es vàlid per a Elo FIDE, FEDA i Català.
Inscripció
Abans del dia 22 d’abril a les 20:00 hores mitjançat el formulari electrònic. Els preu de la
inscripció serà de 20 euros, que s’han d’abonar abans d’acabar la primera ronda.
Premis i trofeus
Els trams seran per elo català
General
Campió

300 euros i trofeu

Subcampió

200 euros i trofeu

3r classificat

100 euros

Tram B (1851-2000)
1r classificat

100 euros i trofeu

2n classificat

50 euros
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Tram C (1700-1850)
1r classificat

100 euros i trofeu

2n classificat

50 euros

NOTA–Els premis i trofeus s’entregaran el dia 23 de juny del 2013 a la Festa de Lleida. Els
premis en metàl·lic estaran sotmessos a la corresponent retenció fiscal.
NOTES IMPORTANTS:


L’àrbitre del torneig publicarà els aparellaments de la ronda 1 a Chess-results el dijous
dia 25 d’abril a les 20.00 hores, tots els jugadors que s’inscriguin amb posterioritat no
podran jugar fins la ronda 2.



La resta de les rondes, l’aparellament serà publicat els dimars abans de disputar-se la
ronda, a les 20.00 hores



Si un jugador comet una incompareixença injustificada serà eliminat del torneig. Dues
incompareixences encara que siguin justificades, suposarà l’eliminació del jugador de la
competició.



Els jugadors podran demanar no ser aparellats màxim en dues rondes. Per demanar no
ser aparellat una ronda, l’interessat ha de sol·licitar-ho per escrit a l’àrbitre com molt
tard dilluns abans de jugar-se la ronda, a les 20.00 hores.

