
1r Torneig d’Escacs “Ciutat de Corbera”
Organització
El torneig està organitzat i patrocinat per l’Ajuntament de Corbera , en col·laboració amb el club 
Escola d'Escacs Ribera Baixa.

Data i lloc
Es jugarà el dia 14 d ´Abril  de 2022 a les 10:30 hores, a la Plaça Major de Corbera.

Inscripcions
Inscripció gratuïta. Només poden inscriure´s jugadors sub16. Les inscripcions hauran de fer-se: 

Per correu-e: escolariberabaixa@gmail.com
Indicant el nom complet, Club/Municipi , data de naixement id fide(si 
el jugador està federat)

Data límit d’inscripcions el dimecres 13 d´Abril a les 22:00 hores o fins completar l’aforament (60 
jugadors).

Tot aquell jugador inscrit que no es presente a jugar i no justifique la seua absència abans de 48 hores
de  l'acabament  del  torneig,  no  serà  admès  a  participar  en  futures  edicions.  Està  reservat  el  dret
d'admissió.

Sistema i ritme de joc
Ritme de joc: 5 minuts + 3 segons d’increment per jugada, per cada jugador. 
Es disputarà pel sistema suís de 6/7 rondes. El torneig es regirà per les normes FIDE corresponents.
Els participants són responsables de comprovar que tenen assignada la puntuació correcta. 
No s'admetran reclamacions una vegada començada la ronda següent.
Les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables.

Sistemes de desempat
1r Sonenborg-Berger.
2n Butcholz FIDE menys pitjor resultat. 
3r Butcholz Total.

Premis
Hi hauran trofeus i medalles  per a: 
            1r classificat

  2n classificat
  3r classificat

mailto:escolariberabaixa@gmail.com


 1r sub 12
 2n sub 12
 3r sub12
 1r sub 10

            2n sub 10
             3r sub 10
            1r sub 8
            2n sub 8
            3r sub 8

 i un sorteig de llibres d´escacs per als  participants. També hi hauran diplomes per a tots els 
participants.
Més informació: https://escacs.club

Disposicions addicionals
Davant qualsevol incidència que no estiga contemplada a les bases, l’organització ho resoldrà de la 
millor forma possible.
Els participants autoritzen la publicació, per part de l'organització, de les seues dades a efectes de 
publicació de resultats i publicitat del torneig a les webs oficials, açò inclou també les fotografies.

Annex : PROTOCOL DE PROTECCIÓ FRONT LA COVID.
S’aplicarà el protocol general de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana (publicat a la 
portada del seu web www.facv.org). També la legislació i la normativa autonòmica i municipal en 
aquesta matèria i que estiga vigent el dia del torneig.

COMPTEM AMB LA COL·LABORACIÓ DE TOTS I TOTES EN EL COMPLIMENT D’AQUEST
PROTOCOL PER TAL DE CELEBRAR AQUEST TORNEIG AMB LA MÀXIMA SEGURETAT.
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