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XII OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS
 2019

“POBLE DE MONTSERRAT”

Dissabte, 20 de juliol, a les 16:45 h.
Lloc de Joc:

Torneig a l'aire lliure. Carrer Major.
Montserrat (València)

Premis per percentatge, no acumulatius.
Inscripció a 10 € (tot a la bossa de premis)

Torneig obert a jugadors aficionats

Organitza:

http://escacsmontserrat.wordpress.com/



Bases Torneig:
 Data de celebració: Dissabte 20 de juliol del 2019
 Lloc: A l'aire lliure, Carrer Major. Montserrat.
 Horari: El torneig començarà a les 16:45h i finalitzarà a les 20h.
 Sistema de joc: Suís a 7 rondes.
 Ritme de joc: Cada jugador dispondrà de 7 minuts més 3 segons 

per jugada.
 No existeixen byes de mig punt.
 Les decisions arbitrals seran inapel·lables.
 Els premis es repartiran segons els percentatges de la recaudació.
 Aforament màxim 100 jugadors/es.
 Només es podrà acordar taules amb un mínim de 20 jugades 

realitzades.
 S'aplica l'article B4 del reglament blitz.
 Temps de cortesia fins caiguda la bandera.
 Es sancionarà la presència de mòbils al recinte de joc, només si 

estan connectats.
 Per a tot allò no previst en aquestes bases se seguirà el reglament 

de la FIDE.

Inscripcions:
 Data límit d'inscripció 19 de juliol o fins plenar aforament.
 Inscripció única per a tots els jugadors/es 10 € . Íntegres a la bossa de premis.
 Els pagaments es podran efectuar al lloc de joc fins les 16:30 h.
 Efectuar l'ingrés indicant nom i cognoms, i en concepte d'inscripció Open 

Internacional al compte (abans del dia 19): 
IBAN ES40 3159 0047 9623 7927 3028

 Confirmar assistència per e-mail (preferentment) o telèfon, indicant nom i cognoms, 
nacionalitat, any de naixement i codi FIDE.
– 607154928 (Manuel)

 calabuigfernandez25@gmail.com
 Torneig sota: “Protocolo de la FACV para la prevención, detección y actuación frente 

al acoso y abuso sexual”(https://www.facv.org/proteccion-al-menor).
   

Premis generals:(percentatge de la recaudació):
Campió: 20 % i  trofeu  
Subcampió: 15 %
3º Classificat: 10 %
4º Classificat: 10 %
5º Classificat: 10 %
6º Classificat: 5 %
7º Classificat: 5 %
Premis especials:
1º Sub2000: 4 %  
1º Sub1800: 4 % 
1º Veterà:  3 % i trofeu
1º Sub18. 3 % i trofeu
1º C.E.M: 3 % i trofeu
1º Vall dels Alcalans 3% i trofeu

Nota: Els 7  primers classificats seran els guanyadors i les guanyadores dels 7 
premis generals. A continuació els premis especials. 

 Els participants autoritzen la publicació de les seues dades personals i fotos als 
diferents mitjans de comunicació que l'organització considere oportuns.

Torneig obert a jugadors/es aficionats/ades de qualsevol edat.
  

 Altres tornejos d'escacs 2019.
    
  III Open Internacional Toris (Setembre)

   Festival Internacional Quart de Poblet (5-11 Agost)

mailto:calabuigfernandez25@gmail.com

