
 

   
 

III Open Internacional d’escacs ràpids 
de l’Escola d’Escacs d’Osona 

 
1) Organitza: Escola d’Escacs d’Osona i Club d’Escacs Calldetenes. El torneig pertany al XIIè Circuit Català d’Oberts 

Internacionals. 
2) Dia: Diumenge, 13 de setembre de 2015.  
3) Sistema de joc. Sistema suís basat en valoració a 9 rondes (Handbook FIDE C.04.1), grup únic. 
4) Modalitat de joc. Escacs ràpids. Control de temps: 15 minuts per jugador amb increment de 5 segons per cada 

jugada efectuada. Aparellament. Es realitzarà mitjançant el programa Swiss Manager. 
5) Avaluació:  
- El torneig s’homologarà per a Elo FCE amb K/2. 
- L’Elo de referència serà el de la FIDE, en el seu defecte el català o el de la federació corresponent, prèvia homologació 

de la FCE segons la reglamentació del Circuit. La llista d’Elo FIDE serà la de l’1 de setembre de 2015. 
6) Seran eliminats els jugadors que no assisteixin a una ronda sense causa justificada. Els descansos sol·licitats 

pels jugadors es puntuaran 0 punts, podent-ne demanar un màxim de dos; el tercer descans suposarà la retirada del 
torneig. El temps màxim per presentar-se davant del tauler serà de 15 minuts (caiguda de bandera). 

7) El local de joc serà el Centre Cívic Serra de Senferm. Adreça: c/. Riera Major, 2, 08500 Vic. GPS: 41.913611, 
2.256681. El local de joc està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.   

8) Com arribar a Vic? Vic és capital de la comarca d’Osona. Si hom ve en cotxe, pot arribar mitjançant les autovies C-17 
(des de Barcelona, Ripoll), C-25 (des de Girona, Lleida, Manresa) i C-37 (Olot, Figueres). Si s’hi vol arribar amb tren, 
cal agafar la línia R3 Barcelona-Vic-Puigcerdà-La Tour de Carol. També s’hi pot arribar amb autobús: Sagalés (des de 
Barcelona), Eixbus (Girona, Manresa, Lleida), Teisa (Olot). Les estacions de tren i d’autobús es troben a 15 minuts 
caminant del local de joc. 

Important: Es recomana comprovar els horaris dels transports públics (mireu informació detallada al web del torneig). 
 
9) Horaris de joc (aproximats per a les rondes 2—5 i 7—9):  
10:15 h, tancament del pagament d’inscripcions;  
10:30 h, 1a. ronda (puntual); 11:20 h, 2a. ronda; 12:10 h, 3a. ronda; 13:00 h, 4a. ronda; 13:50 h, 5a. ronda;  
14:30 h, dinar; 
16:30 h, 6a. ronda (puntual);  17:20 h, 7a. ronda; 18:10 h, 8a. ronda; 19:00 h, 9a. ronda;   
20:00 h (aproximadament), lliurament de premis. 
 
10) Inscripcions. 
Les inscripcions es podran fer fins dissabte 12 de setembre de 2015 a les 18:00 hores, mitjançant el correu electrònic 

escola.escacs.osona@gmail.com. S’enviarà un correu electrònic confirmant la inscripció. 
 
11) Drets d’inscripció. 
Els drets d’inscripció seran els següents: 
General: 25 €  
Mestres Catalans/es, socis/es de l’Escola d’Escacs d’Osona: 20 € 
Jugadors/es amb discapacitat reconeguda per la FCE: 20 € 
Jugadors/es nascuts/des els anys 1953 i anteriors: 18 € 
Jugadors/es nascuts/des els anys 1997 i posteriors: 13 € 
GM, MI i Elo FIDE superior a 2350, gratuït, prèvia invitació de l’Organització. Les invitacions es concerten per correu 

electrònic escola.escacs.osona@gmail.com abans de l’11 de setembre de 2015.  
CLUBS: es cas d’inscripció de 4 o més jugadors del mateix club, s’aplicarà la quota de soci de l’Escola d’Escacs 

d’Osona (20€, o 17€ amb pagament anticipat) 
Els drets d’inscripció han d’estar abonats abans de la primera ronda. 
 
Descompte per pagament anticipat d’inscripció: 
S’aplicarà un descompte de 3 euros si el pagament es realitza per transferència bancària al compte (IBAN) ES95 0182 

1782 3002 0005 9934 del BBVA, abans del dia 7 de setembre de 2015. Caldrà indicar nom, cognoms i club. Per 
gaudir d’inscripció reduïda, cal adjuntar el comprovant de pagament de la inscripció. 

 
Dinar. Per als jugadors que vulguin dinar plegats, se servirà el dinar de 3 plats al bar restaurant Osona, situal a la plaça 

d’Osona, a 5 min a peu del local de joc. El preu del dinar és de 10 euros. 



El preu del dinar (10€) s’haurà d’abonar a través del banc, com a molt, a la mitjanit del dia 11 de setembre. Cal indicar 
les opcions del menú escollides, per exemple, “Dinar 148” (vol dir opció 1, opció 4, opció 8). L’Organització no pot 
garantir la possibilitat de comprar els tiquets del dinar el mateix dia del torneig, i aconsella fer reserves amb antelació. 

 
12)  Premis. 
Primer classificat: 225 euros + trofeu; segon classificat: 150 euros + trofeu; tercer classificat: 125 euros + trofeu;  
quart classificat: 100 euros; cinquè classificat: 50 euros, sisè classificat: 30 euros, setè classificat: 20 euros. 
Trams del Circuit Català: Elo FIDE 2250—2400 (A), Elo FIDE 2100—2249 (B), Elo Català 2050—2199 i sense Elo Català 

amb Elo FIDE 1950—2099 (C),  Elo Català 1900—2049 i sense Elo Català amb Elo FIDE 1800—1949 (D), Elo Català 
fins a 1899 i sense Elo Català amb Elo FIDE fins a 1799 (E). 

Primer classificat de cada tram: 40 euros + trofeu 
Segon classificat de cada tram: 20 euros 
Primer classificat d’Osona: 40 euros + trofeu; segon classificat d’Osona: 20 euros + llibre d’escacs, tercer classificat 

d’Osona: llibre d’escacs. 
Millor veterà (més de 60 anys): 20 euros + llibre d’escacs 
Millor jugadora: 20 euros + llibre d’escacs 
Millor Sub-16, millor Sub-14, millor Sub-12, millor Sub-10, millor Sub-8: llibre d’escacs 
A més, se sortejaran 3 llibres d’escacs més entre tots els jugadors (els llibres no són pas acumulatius). Tots els 

llibres són gentilesa de l’Escola d’Escacs d’Osona i d’Interchess, SL.  
Els premis en metàl·lic no són pas acumulatius. Si un jugador opta a més d’un premi, se li atorgarà el de més valor 

econòmic. En cas de dos premis del mateix valor econòmic, s’aplicarà l’ordre de major a menor especificat 
anteriorment. Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retencions segons la legislació vigent. 

 
13)  Classificació per equips. 
A més dels premis individuals, cada equip que aporti tres o més jugadors al torneig entrarà, de manera automàtica, en la 

classificació per equips. Aquesta es calcularà sumant les puntuacions totals obtingudes pels tres millors classificats 
de cada equip. Els tres millors equips tindran premis en espècies. En cas d’empat, decidirà el jugador millor 
classificat. 

 
14)  Lliurament de premis.  
L’atorgament de premis es realitzarà un cop acabada l’última ronda i tan sols es lliuraran als guanyadors que els recullin 

personalment en aquest acte. Si un guanyador s’absenta durant el lliurament de premis, s’entendrà que renuncia al 
seu premi (llevat de circumstàncies de força major comunicades a l’organització amb antelació.) 

15)  Desempats.  
Immediatament després de la finalització de l’última ronda, se sortejarà l’ordre d’aplicació dels desempats 

http://www.escacs.cat/reglaments/desempats.htm: 
A) Buchholz brasiler* (-1) 
B) Buchholz mitjà* 
C) Buchholz total* 
D) Acumulatiu, sense arribar a les últimes conseqüències 
*Ajust FIDE en el Buchholz: “jugador virtual”. 
En cas de persistir l’empat, s’aplicaran, en aquest ordre: 
E) Nombre de victòries 
F) Sorteig  
 
16)  Direcció i arbitratge.  
El director del torneig serà el Sr. Pere Vegara i Gallego. L’àrbitre principal serà el Dr. Vladimir Zaiats (àrbitre FIDE). Les 

decisions arbitrals seran inapel·lables i definitives. Durant tot el torneig s’aplicarà l’article A.4 de les Lleis d’Escacs de 
la FIDE (apèndix A referit als escacs ràpids, http://escacs.cat/comites/arbitres/material-arbitral). 

 
17)  Dret d’admissió.  
L’organització reserva el dret de rebutjar una inscripció per motius raonats. 
 
18)  Telèfons mòbils i altres aspectes reglamentaris.  
Els jugadors podran tenir telèfons mòbils, però hauran d’estar completament apagats durant el torneig. En cas contrari, 

tant si el mòbil produeix un so, com si no, el jugador perdrà la partida. Qualsevol altre punt no previst en les presents 
bases es resoldrà mitjançant la normativa de la FIDE i de la FCE, amb les adaptacions corresponents a les 
característiques del torneig. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases per part del 
jugador. Es posaran a disposició de tots els jugadors els impresos de reclamació de la FCE. 

 
19) Web oficial: http://escolaescacsosona.blogspot.com/2015/07/iii-open-internacional-descacs-rapids.html. El 

torneig també es publicarà a Chess-Results, AjedrezND i altres Webs especialitzats en escacs. 
 
20) Contacte: 616716255 (Vladimir Zaiats). Adreça electrònica de consultes: escola.escacs.osona@gmail.com 
21) El reglament definitiu serà l’escrit en català que es trobarà penjat a la sala de joc. 


