
VII Torneig de Ràpides de Riudoms 2022: Bases del Torneig
NIVELL FEDERAT: matí 9:15  -  NIVELL NO FEDERAT: tarda 16:45

Bases Torneig d’Escacs Nivell Federat
Adreça: 43330 Riudoms; Escoles Velles (C/ Dr Fleming s/n  //  C/ Sardana, 3)

Data: 3 d’Abril de 2022

Ritme: 4’+4” (4 minuts inicials més 4 segons d’increment per jugada)

Àrbitre: Òscar Ferrer (AC)

Organització: Club Escacs Riudoms Mindgames (Col·laboració CERAP)

Inscripció: hi pot participar qualsevol persona (no federats han d’avisar 3 dies abans).

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/DfEKyQ8sH6YNQtzw6 (inscripcions fins dissabte)

Inscripció: 5 € (Socis CERAP: 3 €)

Pagament: (transferència a compte bancari → demanar número). Prevaldran

els inscrits per rigorós ordre de pagament. Places limitades a 40 jugadors. Acceptarem

pagament in situ però només un pagament garanteix la plaça.

Contacte organització: escacs.riudoms@gmail.com; 693 725 752 (WhatsApp + Telèfon)

Homologació: Vàlid per ELO Català de Ràpides 1/2 K, ELO FEDA i ELO FIDE Blitz

Vàlid per ELO a partir del 25è participant o bé amb aprovació de la FCE

Sistema de joc: Sistema suís a 9 rondes

Desempats: (s’aplicarà ajustament FIDE)

A. Nombre de Partides guanyades   B. Enfrontament directe

C. Sonneborn-Berger (Punts dels rivals guanyats + meitat contra entaulats)

D. Buchholz -1 (Suma de punts dels rivals sense pitjor puntuació rival)

E. Performance recursiva

Reglament: S’aplicarà el reglament per a partides Llampec, Sense l’annex de supervisió.

Chess-Results: https://chess-results.com/tnr621266.aspx?lan=9

Horari: Rebuda: 9:15 Emparellament i Ronda 1: 9:30 Ronda 2: 10:00

Ronda 3: 10:20 Ronda 4: 10:40 Pausa (20 minuts): 11h Ronda 5: 11:20

Ronda 6: 11:40 Ronda 7: 12:00 Ronda 8: 12:20 Ronda 9: 12:40

Finalització i Entrega de Premis: 13:10h

Covid: Serà obligatori dur Mascareta quirúrgica ben posada (recomanable

FFP2). Es disposarà de tovalloletes anti-vidres entelats. A cada ronda es recomana utilitzar

gel hidroalcohòlic per netejar les mans. No s’exigirà pas donar la mà als oponents.

Protocol Covid FCE (revisar últimes circulars que l’actualitzen):
https://drive.google.com/file/d/1EY7iiy1wIN6pLu9WaZhtYaLTNJlMerNx/view

https://forms.gle/DfEKyQ8sH6YNQtzw6
https://chess-results.com/tnr621266.aspx?lan=9


Temps de compareixença: Fins a caiguda de bandera, s’han de jugar totes

rondes a no ser que es comuniqui prèviament a l’àrbitre. Incompareixences injustificades

comporten la retirada del torneig.

Reclamacions: S’han d’efectuar abans d’iniciar la següent ronda.

Mòbils: Queda prohibida la utilització de mòbils durant les partides. Els sorolls

de mòbil dels jugadors comporten la pèrdua de la partida en joc.

Fotografies: Les fotografies es fan el minuts abans de cada ronda. Els

participants cedeixen els seus drets d’imatge, i en cas dels menors, els seus

tutors legals.

Decisions arbitrals: Les decisions arbitrals només són apel·lables abans de la següent

ronda. L’àrbitre té la potestat de designar un observador d’una partida. Només

l’àrbitre podrà intervenir en les partides. Se sancionaran als jugadors o espectadors que

intervinguin en partides alienes. Al acabar la partida s’ha de sortir de la zona de joc.

També se sancionarà pactar taules abans de 20 jugades en la última ronda.

Comportament: Es demana respectar el silenci, el material i els companys.

Premis (copes o medalles, s’assignaran en aquest ordre):
1r    2n     3r    1r Sub-14      1r Sub-10 A partir de 15 inscrits: 1r Sub-18 1r Veterà +60

Premis de Tram d’elo Català de ràpides (a partir de 25 inscrits):

- Tram A: 1900-2050 -    Tram B: 1750-1899

- Tram C: 1600-1749                -    Tram D: 1000-1599

Premi Millor Local: 1r classificat Soci CERAP o Riudomenc/a

La participació dels jugadors en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. Tot

allò no previst en aquestes bases es resoldrà segons el criteri de l’àrbitre principal.

L’organització es reserva el dret a modificar-les per causa que consideri de força major.

HI COL·LABOREN:



Bases Torneig d’Escacs Nivell NO Federat: Dirigit a Escolars i

jugadors/es adults/es sense llarga experiència en tornejos

Adreça: 43330 Riudoms; Escoles Velles (C/ Dr Fleming s/n  //  C/ Sardana, 3)

Data: 3 d’Abril de 2022

Ritme: 6’+4” (6 minuts inicials més 4 segons d’increment per jugada)

Àrbitre: Òscar Ferrer (AC)

Organització: Club Escacs Riudoms Mindgames (Col·laboració CERAP)

Inscripció: hi pot participar qualsevol jugador/a sense llarga experiència en tornejos

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/yxbbbNVA2QCh4GGC7 (inscripcions fins dissabte)

Inscripció: 3 €

Pagament: (transferència a compte bancari → demanar número). Prevaldran

els inscrits per rigorós ordre de pagament. Places limitades a 40 jugadors/es. Acceptarem

pagament in situ però només un pagament garanteix la plaça.

Contacte organització: oscar.escacs@gmail.com; 693 725 752 (WhatsApp + Telèfon)

Torneig amistós: (NO Vàlid per ELO)

Sistema de joc: Sistema suís a 6 rondes.

Desempats: (s’aplicarà ajustament FIDE)

A. Nombre de Partides guanyades   B. Enfrontament directe

C. Sonneborn-Berger (Punts dels rivals guanyats + meitat contra entaulats)

D. Buchholz -1 (Suma de punts dels rivals sense pitjor puntuació rival)

E. Performance recursiva

Reglament: S’aplicarà el reglament general d’escacs de la FIDE, de forma suau

Chess-Results: https://chess-results.com/tnr621267.aspx?lan=9

Horari: Rebuda: 16:45 Emparellament i Ronda 1: 17:00 Ronda 2: 17:30

Ronda 3: 17:55 Pausa (10 minuts): 18:20 Ronda 5: 18:30

Ronda 6: 19:00 Finalització i Entrega de Premis: 19:30h

Covid: Serà obligatori dur Mascareta quirúrgica ben posada (recomanable

FFP2). Es disposarà de tovalloletes anti-vidres entelats. A cada ronda es recomana utilitzar

gel hidroalcohòlic per netejar les mans. No s’exigirà pas donar la mà als oponents.

Temps de compareixença: Fins a caiguda de bandera, s’han de jugar totes

rondes a no ser que es comuniqui prèviament a l’àrbitre.

Reclamacions: S’han d’efectuar abans d’iniciar la següent ronda.

https://forms.gle/yxbbbNVA2QCh4GGC7
https://chess-results.com/tnr621267.aspx?lan=9


Mòbils: Queda prohibida la utilització de mòbils durant les partides. Els sorolls

de mòbil dels jugadors comporten la pèrdua de la partida en joc.

Fotografies: Les fotografies es fan el minuts abans de cada ronda. Els

participants cedeixen els seus drets d’imatge, i en cas dels menors, els seus

tutors legals.

Decisions arbitrals: Les decisions arbitrals només són apel·lables abans de la següent

ronda. L’àrbitre té la potestat de designar delegats per ajudar amb les partides. Només

l’àrbitre o un delegat podrà intervenir en les partides. Si algú intervé en partides alienes,

rebrà una advertència. Si reincideix, perdrà un punt. Al acabar la partida s’ha de sortir de la

zona de joc.

Comportament: Es demana respectar el silenci, el material i els companys.

Premis (guardons assignats en aquest ordre):
1r    2n     3r     1r Sub-8      1r Sub-10      1r Sub-12     1a Dona     1r Jugador/a local

(Des de la organització entenem el premi femení no econòmic com a símbol per fomentar

els escacs entre les dones)

Diploma per tothom

La participació dels jugadors en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. Tot

allò no previst en aquestes bases es resoldrà segons el criteri de l’àrbitre principal.

L’organització es reserva el dret a modificar-les per causa que consideri de força major.

HI COL·LABOREN:


