
IRT Ràpid Espluguenc 2022 

ORGANITZA 

Club Escola Esportiva Espluguenc d’Escacs 

DIES 

Dimecres, 12 d’octubre de 2022. 

LOCAL DE JOC 

Instal.lacions C.E.E.Espluguenc, Carrer Josep Miquel Quintana 6, 08950 Esplugues de LL. 

PARTICIPANTS 

Poden participar tots els esportistes amb llicència en vigor. En el cas de jugadors amb 

bandera estrangera, han de tenir codi FIDE. 

IMPORTANT: El nombre mínim de jugadors perquè el torneig sigui avaluat per FCE és de 25.  

SISTEMA DE JOC I RITME DE JOC 

Sistema suís holandès a 7 rondes (Handbook FIDE C.04.3), grup únic.  

El ritme de joc serà de 10 minuts + 3 segons per jugada per a cada jugador. 

CALENDARI DE JOC 

Recepció de jugadors 9:30 

Ronda 1 10:00 

Ronda 2 10:35 

Ronda 3 11:10 

Ronda 4 11:45 

Ronda 5 12:20 

Ronda 6 12:55 

Ronda 7 13:30 

La Cloenda tindrà lloc un cop acabi el torneig i ès seguiran les mesures vigents. 

 

INCOMPAREIXENCES 

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 10 minuts. 

L'esportista que no assisteixi a una ronda sense causa justificada, serà retirat del campionat. 

AVALUACIÓ 

El torneig serà vàlid per a Elo FIDE/FEDA/FCE Rápid. 

DESEMPATS 

• Buchholz -1 (amb ajustament FIDE- oponent virtual) 
• Buchholz Total (amb ajustament FIDE- oponent virtual) 
• Sonneborn-Berger 
• Sistema Progressiu acumulatiu. 



CATEGORIES I PREMIS 

GENERAL 

1è Trofeu + Revista PDR 
2on Trofeu + Revista PDR 
3è Trofeu + Revista PDR 

PREMIS PER TRAMS 
• Tram A de 1800 a 1601 – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Tram B de 1600 a 1401 – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Tram C de 1400 a 1201 – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Tram D menys de 1200 – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Tram E sense FIDE – 1è Trofeu + Revista PDR 
 
PREMIS PER EDATS 
• Veterà + 65 anys                       – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Veterà + 50 anys                       – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Sub16 nascuts al 2006 i 2007 – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Sub14 nascuts al 2008 i 2009 – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Sub12 nascuts al 2010 i 2011 – 1è Trofeu + Revista PDR 
• Sub10 nascuts al 2012 i 2013 – 1è Trofeu + Revista PDR 

**Els premis NO són ACUMULATIUS. Els trams d'Elo es basaran exclusivament en l'Elo FIDE. 
Perquè hi hagi premi al primer classificat d'un tram d'ELO, o grup d’edat, hi ha d'haver al menys 3 
jugadors al grup corresponent.  
 
Si el nombre de jugadors en un tram d’ELO, o grup d’edat és inferior a tres, aquests s'incorporaran 
al tram immediatament superior 

 
INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el següent formulari fins el 10/10/2022 a les 21:00 

hores, o en arribar a l’aforament del local. 

Les places són limitades a 33 jugadors. Els esportistes entraran al torneig per ordre 

d’inscripció, hi que hagin satisfet el pagament de d’inscripció. 

Pagament anticipat per transferència al compte IBAN: ES17 0073 0100 54 0527631265, 

indicant IRT4 + el nom del participant. 

Opcional Bizum al 650 451 246  

DRETS D’INSCRIPCIÓ 

General: 25 €  

Sub-16: 20 € 

+65 anys: 20 €  

Socis de l’Espluguenc i participants en les edicions IRT Ràpid o IRT Clàssic Sub-1800: 15 € 

DIRECCIÓ I ARBITRATGE 

La directora del torneig serà la Sra. Ana María Martos Martín.  

L’equip arbitral estarà dirigit per l’àrbitre Internacional Sr. Miguel Fernández-Díaz Mascort i 

com àrbitre auxiliar actuarà el Sr. José Antonio García Gil. 

Durant tot el torneig s'aplicarà l'article A.4 de l'apèndix A de les lleis d'escacs de la FIDE. 

https://forms.gle/CYZNZcksgCsKpY3Q7


COMITÈ DE COMPETICIÓ: 

No hi haurà comitè de competició i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables. però hi haurà 

un full de reclamació de la Federació Catalana d’Escacs a disposició de tots els participants 

ACCÉS A LA SALA DE JOC 

A la sala de joc només podran accedir esportistes, àrbitres i membres de l’organització, i no 

serà permesa la presència de pares o altres acompanyants que no siguin els de la pròpia 

organització. 

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la sala de joc. 

MESURES SANITÀRIES 

• Ús de mascareta recomanat 
• Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de cada partida 
• Les que determinin les autoritats sanitàries en el moment de celebració del torneig. 

TELÈFONS MÒBILS 

No està permès entrar telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic dins la sala de joc per 

part d'esportistes sense permís de l’àrbitre principal. En el cas que entri algun telèfon mòbil 

o aparell electrònic i aquest emeti un soroll, o sigui detectat per un àrbitre, l'esportista perdrà 

la partida. En cas de reincidència per part de l'esportista, quedarà eliminat del torneig. 

ALTRES 

A la sala de joc no es permet consumir aliments ni tenir begudes que no disposin de tap per 

evitar vessaments. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes, l’acceptació 

d’aquestes bases. 

Qualsevol punt no contemplat en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa general 

de competicions de la FCE i FIDE. 

PUBLICITAT 

El Club Escola Esportiva Espluguenc d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment 

tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les 

dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al 

formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del 

torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. El Club Escola Esportiva 

Espluguenc d’Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans. 

 

 

 

 


