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TORNEIG  ESCOLA  MUNICIPAL  D’ESCACS   

DE  BENIARRÉS  9  D’OCTUBRE  2018 

 

BASES  DE  LA  COMPETICIÓ 

 
1. Podran participar tots aquells jugadors federats i no federats de qualsevol edat que 

no tinguen ELO FIDE (puntuació de la Federació Internacional d'Escacs). 

 

2. Les Categories, que jugaran juntes, són les següents:  
 

Benjamí (nascuts en 2008 i posteriors). 

Aleví (nascuts en 2006 i 2007). 

        Infantil (nascuts en 2004 i 2005). 

        Sènior (nascuts en 2003 i anteriors). 

 

3. El torneig es jugarà el Dimarts 9 d'Octubre de 2018, per Sistema Suís amb 

programa informàtic a 6 rondes o partides. L'horari serà de 10 a 13’30 hores. El 

ritme de joc serà de 12 minuts per jugador. 

 

4. El lloc de la competició és en el Centre Social de Beniarrés (Local Mestresses de 

Casa i local Jubilats). Entrada per la Plaça de l’Ajuntament.  

 

5. Els interessats podran inscriure's al telèfon 653.97.97.10 o correu electrònic  

joaquincorbi7@hotmail.com  de l'Àrbitre Principal del Torneig, indicant Club o 

Ciutat i data de naixement. Fins al Diulluns 8 d'Octubre. La inscripció és gratuïta. 

 

6. Els sistemes de desempat seran per aquest ordre, 
 

a) Bucholz menys pitjor. 

b) Bucholz total. 

c) Sonnenborn-Berger. 

 

7. Tots els emparellaments i classificacions elaborades pel programa informàtic 

empleat es consideraran inapel·lables excepte error en la introducció del resultat. 

Els jugadors tenen l'obligació de comprovar abans de l'inici de cada ronda que 

tenen assignada la puntuació correcta. 

 

8. Durant la disputa de la seua partida cap jugador/a podrà absentar-se de la sala de 

joc sense la prèvia autorització de l'Àrbitre. El/la jugador/a en torn de joc no podrà 

abandonar el seu tauler. 

 

9. Tot el no especificat en aquestes Bases es regirà pels Reglaments i les Lleis dels 

Escacs de la FIDE (Federació Internacional d'Escacs). 
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10. La Direcció Tècnica de la competició anirà a càrrec del Club d'Escacs Cocentaina, 

sent el seu Àrbitre Principal Ximo Corbí Martí (Àrbitre FIDE), correu electrònic: 

joaquincorbi7@hotmail.com , Tlf: 653.97.97.10 

 

11. Els Premis seran els següents: 
 

a) Trofeu per als 2 primers Classificats de cada Categoria. 

b) Medalles per a tots els participants. 

 

En finalitzar l'última ronda es realitzarà el lliurament de Premis. 

 

12. Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seues dades personals 

en els diferents mitjans de comunicació que l'organització considere oportuns per a 

la necessària difusió de l'esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, 

participants, partides, fotos, etc.). 

 

13. La participació en el Torneig implica l'acceptació d'aquestes Bases. L'Organització 

es reserva el dret d'admissió. 

 

 

Organitza: 
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