
  XXIIII  OObbeerrtt  IInntteerrnnaacciioonnaall  dd’’EEssccaaccss  

           AAccttiiuuss    ““CCiiuuttaatt  ddee  CCeerrvveerraa””    
  

Organitza Secció d’Escacs Casal de Cervera amb el suport del Club Escacs Lleida. 
               Inclòs en el programa de la Setmana Cultural i Festa Major de Cervera. 
 

                  550 €  en premis - Vàlid per Elo Català 
 
Dissabte 27 de setembre del 2014    
Lloc: Casal de Cervera (Lleida) - Plaça Santa Anna, 1  
Recepció jugadors a partir 9:00 h.  -   1ª ronda puntualment 9:30 h. 
 
Modalitat: Sistema Suïs grup únic.   Jugadors Federats. 
Ranking inicial:  Fide seguit d’Elo CAT.   
Partides a 15’ +  5” per jugador. 
8 rondes:   Mati i Tarda         Lliurament de premis previst 18:30 H. 
 
Inscripcions fins 26/09/14 
General: 10 €           Menors de 18  anys: 5 € 
Tres o més jugadors d’un mateix Club formarà un equip i tindrà un 25% descompte. 
 
Indicar nom jugador, Club i Elo a: escacs.casalcervera@gmail.com  o Tef: 678150942 
 
Inscrits: ChessResults: http://chess-results.com/tnr139518.aspx?lan=9 
 
Premis: General:              Trams ELO  Cat      1er.      2òn               
1èr: 130 €  i Trofeu   1951/2100:   30€   20€    
2òn:   80 €  i Trofeu       1801/1950:   30€    20€    
3èr.   50 €                        Fins  1800:   30€      20€   
4rt.   30 €        Millor equip (3 jugadors):   30 €                                   
Veterà + 60  Trofeu        Segon millor equip (3 jugadors): 20 €  
  
Trofeu als primers classificats  Sub-18,  Sub-14  i  Sub-10. 
Sorteig  d’un pernil (60 €) entre els participants.  
 
Informació: 
-Premis econòmics no acumulables ni divisibles lliurats per rigorós ordre de la Classificació 
 Final amb programa Swiss Manager.   REGLAMENT i BASES en document adjunt. 
-Menú de Restaurant al Casal parcialment subvencionat per jugadors i acompanyants. 
-Els acompanyants dels jugadors podran fer una Visita Cultural de Cervera a  partir de les 11 h. 
-L’Organització es reserva el dret d’aplicar modificacions que es comunicarien oportunament. 
 
Organització: Director del Torneig: Joan Bergadà Codina: Àrbitre:  Joan Móra Amella. (AC) 
 



 
 

XII Obert Internacional d’Escacs Actius 

“Ciutat de Cervera” 

Cervera, 27 setembre del 2014 

 
Reglament del Campionat 

 
Es jugarà a 8 Rondes (5 al mati i 3 a la tarda) 
El ritme de joc es de 15 minuts + 5 segons per jugada. 

S’utilitzarà el programa d’aparellament Suïs Manager i el sistema de desempat serà 

el següents: 

-Buchols brasiler, -Buchols mitja -Buchols total -Progresius 

Els Buchols seran els desempats 1er. 2on i 3er. i el seu ordre es sortejarà després 

de l’ultima ronda. 

 

-El jugador que no estigui present a l'hora de començar la 1ª ronda i no hagi avisat 

abans del retard, serà desactivat, per tal de començar la competició sense vacants.  

Podrà incorporar-se en la següent ronda. L’absència injustificada en una ronda un 

cop caiguda la bandera, implica l’eliminació del Torneig. 

-Al jugador que descansa se li adjudica 1 punt. 

-El jugador que faci una jugada il· legal, reclamada per el seu adversari, serà 

sancionat afegint dos minuts al temps de rellotge del seu contrincant. 

-Acabada la partida els jugadors deixaran les peces i el rellotge preparats per la 

següent ronda i el guanyador i en cas de taules el que hagi jugat amb negres,  

lliurarà a la taula arbitral la butlleta del resultat signada. 

-Per qualsevol incidència en una partida, el reclamant pararà el rellotge i demanarà 

la intervenció de l’àrbitre. 

-Un cop començada una ronda, no s’admetran reclamacions sobre una ronda 

anterior. Cal que els jugadors comprovin la seva puntuació.  

-Els premis econòmics no seran acumulables ni divisibles, lliurats per rigorós ordre 

de classificació final. Si un premi de trams el guanya un jugador que ja n’ha 

aconseguit un de la general, aquest premi passarà al segon classificat del tram i el 

segon quedarà desert. Els guanyadors de categoria Subs. rebran el Trofeu 

corresponent i el premi econòmic que puguin haver guanyat. 

-Per recollir un premi el jugador ha de estar present a la Sala. 

-Es recorda la normativa sobre el telèfon mòbil i la prohibició de fumar. 

-Durant la partida no es podrà abandonar la sala de joc. 

-Les decisions del àrbitre seran inapel·lables. Hi haurà a disposició dels jugadors el 

formulari de reclamació de la FCE. 

-Per tot el que no quedi recollit aquí, serà aplicable la normativa de la Fide/Fce. 

       

Organització del  Torneig 
 


