FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE LLEIDA DE LA F.C.E.
Circular LLE 11/2013

Festa Territorial de Lleida 2013
Campionat de Ràpides Individuals de Lleida
Organitzat per la Delegació de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club
d'Escacs Tornabous.
Dia:
23 de juny de 2013
Lloc
Poliesportiu municipal de Tornabous
Horari:
•

09:00 Presentació dels jugador i esmorçar popular

•

10:00 Inici del Campionat de Lleida de Ràpides Individuals

•

Haurà una visita guiada pel Poblat Ibèric de l'Espígol pels acompanyants

•

14:00 Fi de la competició

•

14:30 Dinar de germanor i entrega de trofeus de la temporada.

Sistema de joc de la competició de Ràpides Individual
Suís a 9 rondes. Es jugarà en un sol grup
Ritme de joc
3 minuts per jugador més 2 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 tres primers desempats es sortejarà un cop acabada la darrera ronda quedant el
progressiu com darrera opció de desempat.
Reglament
Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE.
Inscripció
Abans del dia 16 de juny mitjançant email a federacio@escacs.cat indicant el nombre de jugadors
inscrits a la competició i les persones que es quedaran al dinar de germanor. Els adults hauran d’indicar
els plats triats. Els jugadors que es quedin a dinar no hauran de pagar quota adiccional d’incripció a la
competició. Els clubs faran l’ingrés total al compte de la federació 2100 0226 54 0200107323 de La Caixa
Menú
•
•

Primers plats : Fideuà o Amanida de bacallà
Segons plats : Ternasco amb guarnició o Rap amb cloïsses i musclos.
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• Postre : Bracet de nata o Copa brasil
• Vi Rioja, aigua i cava + cafè, tallat o cigaló
Menú infantil (fins 12 anys)
•

1r plat: macarrons , 2n plat: Escalopa amb patates, Postre: gelat

Preus:
•

Inscripció a les Ràpides Individual:

10,00 €

•

Inscripció a les Ràpides Individual + Dinar, menú adult

25,00 €

•

Inscripció a les Ràpides Individual + Dinar, menú infantil (fins 12 anys)

10,00 €

•

Dinar acompanyant, menú adult

25,00 €

•

Dinar acompanyant, menú infantil (fins 12 anys):

10,00 €

Lleida, 24 de maig de 2013

