Bases del Torneig escacs de Reis EEM 2022

Versió 1.1

1. Dia i hora de joc: Dissabte 8 de gener de 2022 a les 10:00 h.
2. Local de joc: Ca n'Oliveres. Av. de Joaquim Barnola i Bassols, 24.- Martorell; a 3 minuts de les
estacions RENFE (Martorell) i FGC (Martorell Central).
3. El sistema de competició serà suís a set rondes.
4. El ritme de joc serà de 8 minuts per jugador + 2 segons d'increment per jugada.
5. Vàlid per a elo català ràpid. Els participants caldrà que tinguin llicencia federativa en vigor.
6. El temps per arribar a la partida serà fins la caiguda de bandera del jugador.
7. Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts.
8. Seran eliminats els jugadors que no es presentin a una ronda sense avís o causa justificada.
9. El director del torneig serà Joaquín Lacasta Palacio.
10. L’àrbitre principal serà el IA Miquel Fernández-Diaz Mascort.
11. No hi haurà Comitè de Competició. Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables. Les
reclamacions sobre una decisió de l'àrbitre principal no impedirà el desenvolupament de la
competició i seran enviades un cop finalitzat el torneig al Comitè de Competició de la FCE.
12. Inscripcions:
- https://eem.clubescacs.cat/reis2022
- WhatsApp: 644.49.34.98
- E-mail: eem@clubescacs.cat
La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament.
La acceptació de participants serà per ordre d’inscripció formalitzada. Si per les restriccions
vigents el dia del torneig no es pot acceptar el jugador es retornarà la quota d'inscripció.
L’organització es reserva el dret d’admissió de les inscripcions, per motius fonamentats.
Quota d’inscripció segon forma de pagament:
- 8 euros en efectiu el dia del torneig.
- 5 euros per transferència bancària fins el dilluns 3 de gener de 2022 al compte:
ES18 1491 0001 2721 7799 7620 (Titular: Club Escacs Escac Mat),
indicant el nom i cognoms del jugador.
- 5 EEM abans del dia del torneig.
13. L’ordre dels sistemes de desempats es sortejarà al acabar la darrera ronda entre:
- Performance recursiva.
- Performance.
- Mitja de elo dels oponents (menys els dos pitjors).

14. Premis:
Campió: Trofeu + 50 €.
2n classificat: Medalla + 30 €.
3r classificat: Medalla + 20 €.
1r tram 2099-2000: Medalla + 20 €.
1r tram 1999-1900: Medalla + 20 €
1r tram 1899-1800: Medalla + 20 €.
1r tram 1799-1700: Medalla + 20 €.
1r tram fins 1699: Medalla + 20 €.
Millor veterà-65: Medalla.
Millor sub-14: Medalla.
Millor sub-12: Medalla.
Millor sub-10: Medalla.
Millor sub-8: Medalla.
El lliurament dels premis serà el mateix dia, aproximadament a les 13:00 hores.
Els premis no seran acumulables. L'ordre de prioritat serà: general, tram d'elo i edat. Es farà
servir l'Elo català ràpid, en cas de no tenir-ne s'utilitzarà l'Elo català standard i en cas de no tenir-ne
l'organització assignarà el tram basant-se en altres valoracions del jugador.
En el cas de jugadors menors d’edat, el premi serà cobrat pels seus representants legals.
15. Sobre l'ús dels telèfons mòbils: s'aplicarà la normativa FIDE.
16. Mesures sanitàries. En tot moment, s’hauran de seguir les mesures indicades pel protocol de la
Federació Catalana d’Escacs i del propi espai de joc .
17. Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals, fotos, so i
filmacions en les mitjans que la organització consideri oportuns per a la difusió de l´esdeveniment.
18. El torneig disposa de fulls oficials de reclamació.
19. En cas de cancel·lació del torneig, la responsabilitat de l'organitzador es limitarà a la devolució
de les quotes d'inscripció que hagin estat cobrades.
20. Qualsevol punt no previst en el present reglament es resoldrà aplicant la normativa de la FCE i
FIDE.
21. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases per part del jugador.
22. El reglament definitiu serà l’escrit en català que es trobarà penjat a la sala de joc.
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