44è Open Internacional d’Escacs Ciutat de Manresa
Organitza: Escacs Catalonia Club
Adreça: C/ Cintaires s/n (Ateneu les Bases) Manresa
Bases del torneig: El torneig es jugarà pel sistema suís a 7 rondes el dilluns dia 28
d’agost de 2017. Obert a tothom, federats i no federats.

•
•
•

El ritme de joc serà de 8 minuts + 2 segons per jugada.
El jugador que no es presenti a una ronda sense justificació serà eliminat del torneig.
Horari de joc:

1a ronda:
2a ronda:
3a ronda:
4a ronda:
•

10 h 5a ronda:
12 h
10:30 h 6a ronda:
12:30 h
11 h 7a ronda:
13 h
11:30 h
Entrega premis al final

L’ordre inicial d’aparellament es farà per elo Català. Qualsevol jugador amb només elo
FEDA o FIDE serà considerat com elo Català + 100 punts.

Director del torneig: Joan Mellado.
Àrbitre del torneig: Mireia Ramon
Les decisions arbitrals seran inapel·lables.
Desempats: L'ordre dels sistemes de desempat a utilitzar es sortejarà després de la
darrera ronda.
•
•
•

Bucholz -1
Bucholz total
Sonnen

Inscripcions: Per correu a melladov1@hotmail.com i al telèfon: 653683324 (WhatsApp)
Els drets d’inscripció seran de 15 € general i 5 € els jugadors sub-14.
La quota d’inscripció s’abonarà obligatòriament abans de la primera ronda.

Premis:
PREMIS A LA CLASSIFICACIÓ GENERAL
1r 160 e + Lot de vins
2n 120 e + Lot de vins
3r 80 e + Lot de vins
4r 50 e + Lot de vins

PREMIS PER TRAMS D’ELO
2000-2200

1850-1999

0-1849

A cada tram: 1r 50 e + Diploma + Obsequi
2n 30e + Diploma + Obsequi

TROFEU + Diploma al millor veterà (+60 anys)
TROFEU + Diploma al millor sub-16

Els premis i trofeus no seran acumulatius.
Els premis en metàl·lic seran repartits per rigorós ordre de classificació.

Altres:
Està prohibit fumar a la sala de joc i l’ús de telèfons mòbils.
Pel que no estigui previst en aquestes bases, s’aplicarà la normativa de la FCE.
La participació al torneig suposa l’acceptació de les presents bases.
Tota la informació del torneig: www.escacscataloniaclub.net

25è Open Juvenil - Sub-10, Sub-12, Sub-14

Obert a tothom. Federats i no federats.
Trofeus + diplomes als tres primers classificats de cada categoria.
Obsequis per a tothom.
Horari i ritme de joc com l’Open Internacional.

Col·labora:

Ajuntament de Manresa
Cinteria Valls
Perruqueria Masachs
Herreros (advocats)
Celler Cooperatiu de Salelles
Bages Consulting Integral

