TANCATS TERRITORIALS BAIX LLOBREGAT 2021
Grup D - Diumenges
del 9 de maig al 20 de juny de 2021
Bases del torneig

1.- Organització.- El torneig està organitzat pel Club Escola Esportiva Espluguenc amb la col·laboració de la
Federació Catalana d’Escacs.
2.- Local de joc.- El local de joc serà la seu del Club Escola Esportiva Espluguenc. Carrer Josep Miquel Quintana,
6 - Esplugues de Llobregat.
3.- Format.- El torneig es disputarà pel Sistema Round Robin a 7 rondes. Els emparellaments es faran amb el
suport del programa informàtic Swiss Manager El torneig es disputarà en un sol grup de 8 jugadors/res. Podran
participar tots els jugadors/res, de la Comarca de Baix Llobregat, amb llicència federativa en vigor.
4.- Presentació del jugador/a.- El jugador/a s’haurà de presentar abans de passats 60 minuts des de l’inici previst
de la ronda. Passat aquest temps perdrà la partida per incompareixença.
5.- Dies de joc.- El torneig es disputarà els diumenges 9, 16, 23, 30 de maig, 6, 13 i 20 de juny, començant a les
10:00 hores.
6.- Ritme de joc.- El torneig es disputarà a un ritme de 90 minuts per tota la partida més 30 segons d'increment
per jugada.
7.- Formes d'inscripció.A) Emplenant el formulari a www.espluguenc.com veure apartat al menú “Tancats Territorials Baix
Llobregat 2021”
B) Per mail a: info@espluguenc.com o escolaescacs@gmail.com
Els esportistes participants seran escollits lliurement pel club organitzador. Un cop iniciat el torneig no es permetran
canvis de participants, tret que el retirat no s’hagi presentat a la primera ronda.
En tots els casos s’haurà de rebre confirmació de la inscripció per part de la direcció del torneig per tal que la
inscripció sigui efectiva en haver rebut el pagament bancari.
Data màxima d’inscripció: Dissabte 8 de maig de 2021 a les 22,00 hores.
8.- Preu Inscripció.General

15€

Jugadors/res del C.E.E.Espluguenc

5€

Jugadors/res inscrits en anteriors edicions

5€

Jugadors/res del Baix Llobregat sub16

5€

Les inscripcions s’abonaran per ingrés bancari al compte indicat a sota indicant el vostre nom i cognoms. Cal enviar
per e-mail el justificant o portar-lo a la primera ronda.
Número de compte: Open Bank amb IBAN ES17 0073 0100 54 0527631265 ó Bizum al 650 451 246
El club es reserva el dret d’admissió un cop complert l’aforament màxim del torneig. Es crearà una llista d’espera
si es cobreixin totes les places disponibles, avisant als jugadors/res interessats/des per rigorós ordre d’inscripció.

9.- Premis.- (per a cada grup).
1º classificat

Trofeu.

Per raons sanitàries i de seguretat no es realitzarà cerimònia de lliurament de premis. Els trofeus es
posaran a disposició dels guanyadors en acabar el torneig, un cop tancades les classificacions de cada
grup.
Serà d’aplicació el protocol Covid desenvolupat pel Club Escola Esportiva Espluguenc i que es publica com anexe
a les bases i estarà exposat en el local de joc. Cap jugador/a podrà accedir a la sala de joc si supera els 37,5 graus
de temperatura. Si abans dels 60 minuts de començada la ronda, continua amb la temperatura per sobre, comptarà
com incompareixença.
Si un jugador/a s’ha de retirar del torneig per raons mèdiques, el club no retornarà els drets d’inscripció en cap cas.
Si un jugador/a ha de guardar quarantena durant 14 dies, i d’acord amb la direcció del torneig i els seus rivals, es
podrà intentar jugar les partides afectades durant els dies disponibles, i sempre abans de la darrera ronda del
torneig.
10.-Desempats.Sonneborn-Berger
Sistema Koya
11.- Direcció i arbitratge.- El Director del Torneig és AIM José Antonio García Gil. Excepcionalment, el Director
del Torneig, resoldrà les reclamacions i conflictes en primera instància i en cas que persisteixi la reclamació ho
resoldrà el Comitè de Competició de la FCE.
12.-Apel·lacions.- La sala de joc disposarà d’un full de reclamació segons el model oficial de la Federació.
Les decisions davant d’una reclamació serà del Director del torneig en primera instància. Aquestes decisions seran
recurribles al Comitè de Competició de la FCE.
13.- Ús dels telèfons mòbils.- D’acord a lleis i Reglaments Anti-Cheating de la FIDE, no es permet portar mòbils
a la sala de joc. Si es detecta que un jugador porta mòbil, perdrà la partida.
14.- Homologació.- El torneig serà vàlid per ELO FCE.
15.- Jugadors retirats
Un cop iniciat el torneig no es permetran canvis de participants, tret que el retirat no s’hagi presentat a la primera
ronda.
Els esportistes retirats sense una justificació de força major podran ser sancionats pel Comitè de Competició
d’acord amb la reglamentació vigent.
16.- Incidències Sanitàries
En cas d’haver d’aturar o anul·lar la competició per raons sanitàries, el torneig es donarà per finalitzat i serà vàlid
per a l’avaluació d’elo. En el moment de la finalització, la classificació vigent serà la classificació final del torneig,
sigui quin sigui l'estat del torneig.
17.- Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presentes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCE i
FIDE per a torneigs tancats i la Circular CAT 01/2021 Torneigs territorials tancats per sistema Round-Robin o Lliga.
18.- La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.
17.- Web oficial.- www.espluguenc.com

Mesures presses a la temporada 2020-2021

Sala de joc

Model de declaració responsable dels participants
En relació a la participació a les activitats d’escacs del Club Escola Esportiva Espluguenc d’Escacs dins de la
Temporada 2020-21, que tindrà lloc en les dates de l’1 de setembre de 2020 al 18 de juny de 2021.
En/Na ___________________________________________________________, amb NIF _________________ ,

En/Na ____________________________________________________________, amb NIF _________________,
com a mare/pare/tutor d’en _____________________________________ menor d’edat, amb NIF _______________.
(marcar la casella que procedeixi)

Declaro sota la meva responsabilitat:
Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid‐19 i que accepto les
circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat d’escacs
en la que participaré / participarà el menor sota la meva tutela. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i
l'entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar‐se en
relació a la pandèmia durant l'activitat.
Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions
necessàries que poden haver‐se de dur a terme si apareix un cas durant l’activitat amb simptomatologia
compatible amb la Covid‐19 durant el desenvolupament de l’activitat.
Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes per l’activitat pels dies que duri
l’activitat, en cas que així ho requereixi El Club i/o director del curs.
Que informaré a l’entitat de qualsevol variació de l’estat de salut compatible amb la simptomatologia
Covid‐19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid‐19 en el seu entorn familiar.
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo / el menor sota la meva tutela
compleix, els requisits de salut següents:
Presento/a absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid‐19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No he/ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid‐19 confirmada o
amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de
l’activitat.
No he/ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment
en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.
Només marcar en cas de participants que hagin passat la Covid‐19:
Que he/ha passat la malaltia, però declaro que he/ha superat el període de quarantena escaient.
Només marcar en cas de participants amb patologia crònica complexa considerada de risc per la Covid‐19:
Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la
seva participació en la competició.
Signatura
Data i localitat

