
Bases del Toneig

Torneig escolar 
per equips 

Dissabte 18 de Juny de 2022 a les 10:00 h. 
Al pati del Col·legi Diocesà La Encarnación de Sueca

“Ciutat de Sueca”

1r 

Organitza Col·labora 

 

Col.legi Diocesà La Encarnación



Sistema  de Joc

1. La competició es desenvoluparà mitjançant el sistema suís a 6/7 rondes amb suport informàtic.
2. Cada jugador comptarà amb un temps de 5 minuts més un increment de 3 segons per moviment, per a tota 
la partida.
3. La no compareixença a dues rondes suposarà l'eliminació de la competició del jugador.
4. El temps d'espera per a cada ronda consistirà en l'assignat inicialment a cada jugador.
5. Els jugadors tenen l'obligació de comprovar en cada ronda que tenen assignada la puntuació correcta 
abans de posar-se a jugar.
6. Tot el no especificat en les bases es regirà pel reglament de competicions de la FIDE.
7. Qualsevol imprevist serà resolt per l'àrbitre i/o l'organització.
8. La participació en el campionat suposa l'acceptació de la totalitat de les bases
9. No vàlid per ELO FIDE ni FEDA.

10. Puntuació i desempats.
La puntuació serà 2 punts per victòria, 1 per empat i 0 per derrota. El descans es puntuarà a 2 punts.
Els empats dels equips es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat per ordre::

1r Punts per partida
2n resultat particular
3r Sonneborn-Berger

El sistema de desempat individual serà:

1r Nombre de victòries
2n Performance

Premis
 
Hi haurà premis als tres millors equips i als tres jugadors amb millor puntuació.

1r Equip - trofeu
2n Equip - trofeu
3r Equip - trofeu

1r Tauler - trofeu
2n Tauler - trofeu
3r tauler – trofeu

Composició d'equips

Les partides es jugaran a quatre taulers (4 jugadors sense reserves). Els jugadors que comencen jugaran 
totes les rondes.
L'ordre de força serà el que decidisca l'equip i el que s'indique en la fulla d'inscripció.
No podrà ser alterat aquest ordre.
Cada membre de l'equip no superarà els 16 anys i la suma de les seues edats mai serà superior als 
cinquanta-sis anys, així com, cursar estudis al mateix college.
Tots els equips hauran de presentar sol·licitud a través de l'escola i en aquesta estarà indicat el nom de l'equip, 
nom de l'escola, nom i cognoms dels jugadors així la seua edat.
Cada equip decidirà el capità que deurà ser un dels jugadors.
El capità de cada equip haurà de firmar l'acta de cada matx per presentar-la a l'àrbitre així com comprovar que 
la puntuació és correcta.

Altres consideracions

Les decisions de l’àrbitre i de l'organització seran inapel·lables.
Aquestes bases podran ser modificades a criteri de l’organització en benefici del torneig.
Els acompanyats o tutors del participant del torneig autoritzen la publicació de les dades personals en els 
diferents mitjans de comunicació que l'organització considere oportú per la necessària difusió de 
l’esdeveniment (llistat de resultats, classificacions, participants, partides, fotos ...)
En la sala del torneig NO està permés el consum d'aliments.
Està prohibit l’accés a la sala del torneig amb mòbil o altre aparell electrònic sense motiu justificat i amb 
l’autorització expressa de l’àrbitre.
L’incompliment de la norma provocaria la pèrdua de la partida.
Els participants ocuparan les taules assignades i en cap cas es permet passejar ni observar altres partides.
El públic o acompanyants estaran en l'espai indicat per al públic, no podran comunicar-se amb els 
participants.
La inscripció en el torneig implica l’acceptació de les presents bases.

Inscripcions

Inscripció gratuïta:
Ompli la fulla d’inscripció i envia-la al correu escolariberabaixa@gmail.com
Quan l'organització verifique la inscripció rebreu una confirmació.

Fulla d'inscripció

Nom de l'equip:

Escola a la qual pertany:

Nom, Cognoms i edat del 1r jugador:
Nom, Cognoms i edat del 2n jugador:
Nom, Cognoms i edat del 3r jugador:
Nom, Cognoms i edat del 4 jugador:

Indica quin dels jugadors serà el capità

       



Si esteu interessats a participar-hi envieu un correu-e
al correu electrònic: escolariberabaixa@gmail.com
Inscripcions fins el 16 d’juny
fins a les 22:00 hores o fins completar l’aforament.
Les bases del torneig les teniu a https://escacs.club/
I a la web del Col·legi Diocesà La Encarnación: https://laencarnacion.es/ 
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