
 
REGLAMENT 

 
 

XXX – TORNEIG OBERT COSTA BRAVA “Memorial Joan Gelpí” 
 

 
 
Art 1.- ORGANITZACIO I CO-LABORADORS: 
Organitza el Club d’Escacs Palafrugell, amb la col·laboració de la Federació Catalana d`Escacs i la seva 
Delegació de Girona, la Diputació Provincial de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, 
l’Ajuntament de Palafrugell i el Patronat d’Esports del Ajuntament de Palafrugell. 
Art 2.- DIES DE JOC: 
El Torneig es farà a 9 rondes, 1 per setmana, començant el dissabte dia 23 de setembre, i continuant els 
dissabtes següents; 30 de setembre,7, 14, 21 i 28  d´octubre i  4 ,  11,  18  de novembre de 2017. 
Les partides començaran a les 16h 30m de la tarda. 
 
Art 3.- LOCAL DE JOC: 
Centre Municipal d´Educació. C/. Bruguerol, nº12 (Ctra Tamariu) 17200-Palafrugell 
 
Art 4.- REQUISITS PER PARTICIPAR I INSCRIPCIONS: 
El Torneig és obert a la participació de tots els jugadors federats. 
El Període per efectuar inscripcions serà fins el 23 de setembre de 2017  i es participaran: 
- Mòbil; 630.412.321 (Ramón  Pereira) 
- Per Correu electrònic a la següent adreça; 
 
joseramon600@hotmail.com  o   escacspalafrugell@gmail.com 
 
Caldrà indicar nom i dos cognoms, Elo, Club i telèfon de contacte, la inscripció serà vàlida quan es 
confirmi l’acceptació per correu electrònic. L’import de la inscripció es farà efectiu mitja hora abans, el 
primer dia del Torneig . 
 
Art 5.-DRETS D’INSCRIPCIO: 
 
Jugadors majors de 16 anys;               25, € 
Menors de 16 anys;                             15, € 
 
Art 6.- SISTEMA DE JOC I HOMOLOGACIÓ: 
El torneig es celebrarà pel sistema Suïs, sistema FIDE.  
Ritme de joc : 1h 30m + 30 seg/mov. 
  Comptarà a nivell d’avaluació per l’Elo Català  i  Elo  Fide . 
 
Art 7.- DIRECCiÓ TÈCNICA 
La direcció del torneig anirà a càrrec del  Sr. Luís Barea García. 
 
L’àrbitratge del Torneig anirà a càrrec del Sr.Luís  Enrique Valle Maytin, àrbitre   col·legiat a la Federació  
Catalana i a la Federació Espanyola d´escacs. 
 
Art 8.- COMITÉ DE COMPETICIÒ: 
El comitè de competició serà designat en la primera ronda de joc. 
Apellacions.- Les decisions arbitrals podran ser apellades per escrit fins a una hora després d’acabada la 
ronda al Comitè d’Apellació, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors/es escollits/des 
durant la primera ronda entre els/les participants. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i 
inapellables.  
 
Art 9.- JUGADORS ELIMINATS: 
Seran eliminats tot jugador que, sense avis previ, no es presenti a la primera ronda,i tots aquells que no 
compareguin a dues rondes, siguin consecutives o no. 
Es considera incompareixença d’ un jugador si no s’ ha presentat en el local de joc mitja hora després de 
l’hora oficial d’inici de la ronda (prevaldrà l’hora que marqui el rellotge del local de joc) 
 
 



 
 
 
 
 
 
Art 10.-APLAÇAMENT O  AVANÇAMENT DE PARTIDES: 
Per norma general no es permet l’avançament o l’ajornament de les partides. Només s’admetrà en 
casos excepcionals i sempre amb el consentiment d’ambdós jugadors i de l’organització.  
 
Art 11.- EXCLUSIÓ D´APARELLAMENT (BYE): 
Els jugadors poden demanar ser exclosos de l´aparellament en una ronda concreta,sempre i quan avisi 
d´aquest extrem a l´àrbitre principal o al director del torneig abans de finalitzar la ronda immediatament 
anterior.Es podran demanar fins a 3 byes,com a màxim,en tot el torneig. 
 
BYE DE 0 PUNTS. En cas de demanar exclusió de l´aparellament en una ronda, s´obté una puntuació de 
0 punts a excepció dels casos contemplats a cotinuació . 
 
BYE DE MIG PUNT . Només es permetran en casos excepcionals , seguint estrictament les següents 
condicions : 

• S’haurà de fer una petició per escrit amb antelació al primer dia de la competició ( es a dir, abans 
d’iniciar-se  la primera ronda) indicant clarament el motiu del bye i la ronda afectada. Aquesta 
petició serà irrevocable. 

• No podrà afectar a cap de les tres darreres rondes. 
• L’únic motiu admès per l’organització serà la participació en un campionat oficial d’escacs a nivell 

autonòmic o superior ( campionats de Catalunya, Espanya, Europa, etc ) i/o la participació en el 
Campionat Provincial de Partides Ràpides de Girona .  

• Com a màxim, es podrà demanar bye´s  d´aquest tipus en dues rondes en tot el torneig. 
 
Art 12.- EMPATS A LA CLASIFICACIO FINAL: 
Els empats que es produeixin a la classificació final se resoldran per: 
1r.- Bucholz brasiler. 
2r.- Bucholz total. 
3t.- Puntuciò progressiva acumulativa. 
4e- Sonnenborn-Berger. 
L’ordre d’aplicació dels tres primers desempats se sortejarà immediatament després d’acabar l’última 
ronda.  
 
Art 13.- PREMIS: 
 

GRUP A  
Campió   300 €   +   Trofeu 
2on   200 €   +   Trofeu 
3er   150 €   +   Trofeu 
 
Per Trams d’Elo 
1er  Class,  2000-2099        50 €   +   Trofeu 
1er  Class,  1900-1999        50 €   +   Trofeu  
1er  Class,  1800-1899        50 €   +   Trofeu 
1er  Class,  1700-1799        50 €   +   Trofeu 
 
A jugadors locals 
1er Class Local    50 €   +   Trofeu 
 
Altres premis  
1ra Class. Femenina           50 €    +  Trofeu 
1er < 16 anys    50 €   +   Trofeu 
1er Class Local< 16 anys   50 €   +   Trofeu 
Millor equip Class.(*)                          Trofeu 
1er Class.Veterans + 60 anys   50 € +  Trofeu 

 
 

 
 Per accedir al premi d’una categoria caldrà la participació mínima de 3 jugadors/es 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
A efectes de classificacions per edats es considera l’edat del jugador a la data que surt a la llista 
de la catalana. 
 
(*) Els equips es composen pels jugadors d’un mateix club. Es considera com a resultat de l’equip la 
suma dels quatre millors resultats dels seus components. 
En cas d’empat, guanyarà l’equip que tingui millor classificat el 4art jugador. 
 
Normes generals per als premis; 
Els premis entre jugadors empatats no seran prorratejats. 
Els premis son acumulables, amb una única excepció: els premis a jugador local NO són acumulables 
entre si. 
En el cas que el jugador no estigui present  en el moment del lliurament de premis, a excepció de causa 
justa justificada i acceptada per l’organització, el jugador perdrà el dret al premi i aquest quedarà a 
disposició de l’organització. 
El premi d’una categoria es considera desert si la participació no es igual o superior a tres jugadors. En 
aquest  cas, els jugadors passaran a ser considerats de la categoria superior en cas que existís. 
A efectes de classificacions per trams, es considerarà l´ELO més gran entre l´ELO FIDE i l´ELO Català. 
 
Art 14.- LLIUREMENT DE PREMIS: 
Els premis seran lliurats al finalitzar la darrera ronda .L’organització informarà a tots els participants amb 
suficient antelació. 
 
Art 15.- CANVIS  EN EL REGLAMENT: 
L’organització podrà modificar el present reglament  quan les circumstancies així ho aconsellin. 
 
Art 16.- SUBMISSIO AL REGLAMENT: 
El fet d’inscriure’s comporta la submissió de tots el participants al present reglament i l’acceptació de tots 
el seus extrems. 
 
Art 17.- ÚS DELS TELEFONS MÓBILS :  
Si és imprescindible utilitzar el mòbil o qualsevol altre aparell de comunicació caldrà demanar permís a 
l’àrbitre del torneig. Si sona algun dispositiu electrònic de comunicació a algun participant o si es detecta 
que manipula aquest dispositiu sense permís arbitral, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc. 
 
Art 18.- DRETS DE IMATGE : 
La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge dels jugadors que hi participin. El 
Club d’Escacs Palafrugell podrà utilitzar les imatges presses en la sala de joc, tant en la seva pàgina web 
com en altres canals habituals de comunicació que tinguin vinculació amb l’activitat esportiva 
desenvolupada.  
 
 Art 19.- NORMATIVA : 
Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCE, la FEDA i 
FIDE per a torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 


