Bases del XXXVI Torneig Open d’Escacs de Martorell
1.- Hi podran participar tots els jugadors amb llicència en vigor de la FIDE.
2.- Sistema suís a 9 rondes.
3.- Es formaran 3 grups : Grup A: Jugadors amb ELO cat. ≥

a 2000. Grup

B: jugadors amb ELO entre 1825 i 1999. Grup C: jugadors amb ELO fins a
1824. Els ELOS indicats son orientatius, ja que el mínim per grup seran 25
jugadors.
4.- El torneig començarà el dissabte 15 de Setembre del 2018 a les 16,30 h i
continuarà els dissabtes (22 i 29 de Setembre, 6, 20, 27 d’octubre, 3, 10, 17
de Novembre), recordem que farem jornada de descans el 13 d’Octubre per
prova del calendari de la FCE.
5.- El ritme de joc serà per al grup A, B i C: 90 minuts per jugador amb
increment de 30" per jugada. Si passats 60 minuts des de l’hora d’inici de
la partida el jugador no està present perd el punt.
6.– Local de joc: Recinte firal de Ca n’Oliveras.
Avinguda Joaquim de Barnola i Bassols, 24 - Martorell
Sala de joc a 2 minuts de les estacions RENFE (Martorell) i FGC (Martorell
Central). Al costat de la Policia Local.
7.- Homologat per la FCE, previ informe del CCAE. Els grups A i B seran vàlids
per elo FIDE i FCE i el grup C serà vàlid per elo FCE.

8.- Aquell jugador que no es presenti a una ronda ho haurà de notificar a
l'àrbitre. Serà eliminat el jugador que no es presenti a qualsevol ronda sense
notificar-ho.
9.– Hi haurà límit de 2 byes (0 punts) per jugador en tot el torneig.
10.– Els empats en la classificació final es resoldrà pel següent ordre:
1. Bucholz mitjà 2. Bucholz brasiler 3. Bucholz total
11.- Els drets d'inscripció seran :
"A": 30 € ,

"B" : 25 € ,

"C" : 20 €.

Menors de 16 anys 15 €. Majors de 60 anys 15 €. Jugadors locals 10€. El clubs
que aportin un mínim de 5 jugadors tindran un descompte de 5€ per jugador
(import mínim 15€), el descompte es farà efectiu després del pagament de les
primeres 5 inscripcions del club.
Hauran de fer-se efectius el dia

15 de Setembre abans de començar la 1ª

ronda dels diferents grups.
12.– Aforament màxim de 200 jugadors per rigorós ordre d'inscripció.
13.- La inscripció es podrà fer telefònicament, WhatsApp o web fins al 14 de
Setembre a les 22 hores:
-676321042 o 615448586
Web torneig: http://martorell.clubescacs.cat/open2018
14.- Els premis en metàl·lic s’assignaran 100% per rigorós ordre de
classificació final i no seran acumulable, s’atorgarà el de major import.
15.– L'ordre per fer els emparellaments es farà per elo FIDE.
16.- El torneig es regirà pel Reglament de la FIDE ,FCE

i les bases pròpies

d'aquest Torneig.
17.- Les reclamacions seran resoltes per l’Àrbitre principal Sr. Jaume Gallart
Zafra de forma inapel·lable. El Director serà el Sr. Javier García Jiménez i
Sots Director Sr. José Luis García López.
18.- Hi haurà un full de reclamacions a disposició dels jugadors.
19.- L'organització es reserva el dret d'admetre o rebutjar

una inscripció,

basant-se en motius fonamentats.
20.– Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades
personals en els diferents mitjans de comunicació que l'organització consideri

oportú

per

a

la

necessària

difusió

de

l'event:

llistats

de

resultats,

classificacions, participants, partides, etc.
21.– La participació en el torneig suposa per part del jugador l'acceptació
d'aquestes normes.
22.– El lliurament de premis es farà el dia 24 de Novembre del 2018
després de l’acabament del XXXIII Torneig de Partides Ràpides de 3 minuts
amb 2 segons d’increment “JOSEP RUBIRALTA”.
23.- PREMIS I TROFEUS :
GRUP A : 1er.Classificat.– 300 €. i Trofeu
2on.Classificat.– 250 €. i Trofeu
3er.Classificat .- 200 €. i Trofeu
4rt.Classificat .- 100 €.
5è.Classificat .- 80 €.
6è.Classificat .- 75 €.
1er sub 2150 elo cat.- 70 €.
2on sub 2150 elo cat.- 50 €.
1er sub 2050 elo cat.- 70 €.
2on sub 2050 elo cat.- 50 €.
1er. Class. local.- 30 €.
1er. Class. >60 anys.- 35 €.
1er. Class Sub-16.- Trofeu i inscripció Open Martorell 2019
GRUP B : 1er.Classificat .- 200 €. i Trofeu
2on.Classificat.- 150 €. i Trofeu
3er.Classificat .- 100 €. i Trofeu
4art.Classificat .- 80 €.
5è. Classificat .- 60 €.
6è. Classificat .- 50 €.
7è. Classificat .- 40 €.
Millor sub 1900 elo cat.- 30€.
1er. Class. local.- 30 €.
1er. Class. >60 anys.- 30 €.
1er. Class Sub-16.- Trofeu i inscripció Open Martorell 2019
GRUP C : 1er.Classificat.- 100 €. i Trofeu.
2on.Classificat .- 80 €. i Trofeu
3er.Classificat .- 70 €. i Trofeu
4art.Classificat .- 60 €.
5è. Classificat .- 55 €.
6è. Classificat .- 50 €.
1er sub 1700 elo cat.- 45 €.
2on sub 1700 elo cat.- 35 €.
1er. Class. local.- 30 €.
1er. Class. >60 anys.- 30 €.
1er. Class Sub-16.- Trofeu i inscripció Open Martorell 2019
1er. Class Sub-14.- Trofeu i inscripció Open Martorell 2019
1er. Class Sub-12.- Trofeu i inscripció Open Martorell 2019
1er. Class Sub-10.- Trofeu i inscripció Open Martorell 2019
1er. Class Sub-8.- Trofeu i inscripció Open Martorell 2019

