
2 Obert Actiu Club Escacs Cor de Marina Badalona 

Bases del Torneig 

 

1. Es jugarà el diumenge 27 de Novembre del 2022, a partir de les 17:00 hores 

2. Pot participar tota aquella persona amb llicència federativa en vigor segons 
els darrers llistats publicats per la FederacióCatalana d’Escacs, la FEDA i la 
FIDE 

3. El local de joc serà l’Entitat Cor de Marina Passeig de la Rambla,12 
Badalona. Local Climatitzat i adaptat amb persones amb discapacitat física. 

4. Es disputaràn 8 rondes a Sistema Suís FIDE basat en valoraciò en un ùnic 
grup.Els aparellaments es realitzaràn amb Swis Manager i no s’admetran 
reclamacions al respecte,excepte en el cas d’introducció incorrecta de resultats. 
La primera ronda començarà a las 17:00 hores i cobrament de las inscripcions 
s’iniciarà a las 16:00 hores 

5. Grup ùnic. Vàlid per elo FIDE ràpid i elo català ràpid. 

6. Ritme de joc: 10 minuts + 3 segons per jugada (10’ + 3’’). 

7. El rànquing será realitzat per elo FIDE ràpid 

En cas de no tenir-ne s’utilitzarà l’elo fide estàndard i sinó l’elo català ràpid.    
 En cas de no tenir cap d’aquests tres es posarà el corresponent elo nacional. 

8. El lliurament de premis s’efectuarà el mateix dia del torneig un cop finalitzada 
la darrera ronda.Tan sols es lliuraràn els guanyadors que recollin personalment 
en l’acte del lliurament de premis.Les inscripcions a l’Open Internacional Ciutat 
de Badalona serán instransferibles. 

9. Fins el dia 24 de Novembre a les 15:00 hores. 

     …….Per correu electrònic a mtriquell@yahoo.es 

     …….o per whatsapp al 677109802 o al 646417782 

http://escacscormarina.com/es/inicio/ 

10. Els drets d’inscripció serán: 

General:                                                    15€ 

Sub-16,14,12, 10 i 8                                  12€ 



+60 anys     12€  

Jugadors del C.E. Cor de Marina              10€ 

Persones discapacitades                    10€ 

Es pot fer el pagament fent una transferencia bancària al número de compte: 

Iban: ES86-2100-0186-53-0200476141 

Indicant nom, cognoms i club 

Fins el dìa 25 de Novembre 3€ de descompte 

El lìmit d’inscripcions será de 100 jugadors 

11. El temps per presentar-se davant del tauler será a caiguda de bandera. La 
primera incompareixença no justificada implicarà l’eliminaciò del torneig. 

12.A tot el recinte està prohibit fumar. Els jugadors poden tenir telèfons mòbils, 
però han d'estar completament apagats durant el torneig. Si el mòbil produeix 
un so durant la disputa d’una partida, el jugador perdrà la partida. 

13. No hi haurà Comitè de Competició. A la sala de joc hi haurà a disposiciò un 
imprès oficial de reclamacions on es podrá fer la corresponent reclamaciò per 
escrit als òrgans corresponents de la Federacó Catalana d’Escacs. 

14. Desempats 

Immediatament a la finalització de l'última ronda, se sortejarà l'ordre d'aplicació 
dels desempats següents: 

 
A) Performance recursiva* 
B) Performance* 
C) Mitjana d'ELO dels oponents (excepte els dos pitjors)* 
*Amb els paràmetres establerts a la reglamentació del Circuit Català. 
 

Si l'empat persisteix, es fa un sorteig entre els jugadors empatats. 

15. El Director del torneig será en Manel Triquell Sànchez 

16. L’àrbitre principal serà en Carlos Salgado Allaria (Àrbitre Internacional) 

17. Els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització,a la 
Federació Catalana d’Escacs I a tercers per la difusió del torneig, dels resultats 
de la prova i per a la promoció del joc dels escacs. 



18. Premis 

1.  130€   + Trofeu 

2.    70€   + Trofeu 

3.    60€    +Trofeu 

4.    50€  

Premis per trams d’elo FIDE 

Tram A   2400- 2250  1- 30€  2- Invitaciò open Ciutat de Badalona 

Tram B   2249-2100   1- 30€  2- Invitaciò open Ciutat de Badalona 

Tram C   2099-1950   1- 30€  2- Invitaciò open Ciutat de Badalona 

Tram D   1949-1800   1- 30€  2- Invitaciò open Ciutat de Badalona 

Tram E    1799-1650   1- 30€  2- Invitaciò Open Ciutat de Badalona 

Tram F   Fins a 1649   1-30€  2- Invitació open Ciutat de Badalona 

Els premis no son acumulables. 

Lòrganització és reserva el dret a modificar aquestes bases. 

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant el reglament 
de la Federació Catalana d’Escacs i de la FIDE, amb les adaptacions 
corresponents a les característiques del torneig. 

 


