V Torneig Masnou Peón Negro
Bases del Torneig
1. Torneig de partides Blitz obert a tots els jugadors amb o sense llicència
federativa en vigor.
Organitzat per Club d’ escacs Peón Negro.No vàlid pel còmput d’elo.
Sistema de joc, Masnou de 2 hores de duració a ritme de 5 minuts a finish,
després de la primera hora de joc es farà un tall en la classificació i es
formaran 2 trams en funció de la classificació general ( Tram A i Tram B ), els
components dels trams jugaran la segona hora entre ells per determinar els
guanyadors de cada tram.
Si hi ha diferencia de >100 punts d’elo es resta un minut al rellotge al jugador
que tingui més puntuació, fins a un màxim de 5/2 (Excepte MI i GM màxim 5/1 )
La primera ronda no s’aparellaràn els primers jugadors del ranking.
Al inici es prepararan 10 taulers ( es podran posar més en funció de la inscripció
amb una relació de 1 tauler per cada 3 participants ).
La partida acabada en taules fan que s’aixequi el jugador de les peces blanques
però amb 0,5 punts, 1 punt partida guanyada i 0 punts partida perduda.
El jugador que es manté al tauler intercanvia colors en cada partida.
2. Lloc i data, el torneig es disputarà el 17 de novembre de 2017 a les 21,00 hores
en la sala de joc de Peón Negro situada al carrer Comtes de Bell-lloc 111, baixos
1 08014 Barcelona. L’horari de l’esdeveniment es el següent :
-

20:00h-20:55h: Inscripció i pagament.

-

21:00h : Comença la primera ronda.
22:00h : Comença la segona fase de 2 trams.

-

23:15h: Entrega de trofeus.

3. Inscripcions, la quota d’inscripció serà de 10 € general y 8 € per als socis de C.E
Peón Negro.Es poden fer per correu a info@peonnegroajedrez.com o per
telèfon o WhatsApp al :
Peón Negro 930169908 ( horari comercial ) / 620936128
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A la inscripció feu constar Nom, Cognoms, Club i codi federatiu.Es pot fer el
pagament de la inscripció mitjançant un ingrés al comte del Banc Popular ES050075-5986-0106-0477-7761 ( abans del 10 d’octubre de 2017) indicant
Masnou Peón Negro i el nom i cognoms dels participants o el mateix dia a la sala
de joc abans de començar.L’organització es reserva el dret d’anul·lar una
inscripció o suspendre el torneig per motius de participació.Les inscripcions no
es consideraran en ferm, fins al moment en que s’hagi efectuat el pagament
dels drets.L’inscripció al torneig implica l’acceptació de les presents bases i en
el seu defecte s’aplicaran les lleis dels escacs de la FIDE.
4. Ranking inicial, es farà per llista d’elo blitz FIDE, i en cas de no tenir FIDE, elo
Català -100 punts.
Els jugadors sense elo s’inclouran al final de la llista per ordre alfabètic del
primer cognom al fer el primer aparellament amb 1700 punts d’elo.
5. Reglament de joc, s’aplicaran les lleis dels escacs de la FIDE i les lleis de Blitz
Chess de FIDE.
6. Sistema de desempat, match a 2 partides a 3minuts a finish i si es mantè
l’empat una partida Armagedon ( 5 minuts blanques y 4 minuts negres, si taulas
guanyan negres ).
7. Premis de classificació :
Tram A
Campió – Espatlla ibèrica Dehesa Extremadura + trofeu.
2on classificat – llibre a elecció + trofeu.
Tram B
Campió – Canya de llom ibèric Dehesa Extremadura + trofeu.
2on classificat – llibre a elecció + trofeu.
8. Direcció del torneig Sergi Vela ( Peón Negro ).
9. No es permet fumar a tot el recinte.
10. Les imatges preses en el torneig es poden publicar en els mitjans amb finalitats
publicitàries, si algun participant no vol aparèixer en les mateixes pot
comunicar-ho expressament al mail info@peonnegroajedrez.com
11. Disponibilitat d’un imprès oficial de reclamacions.
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