


XIII OPEN INTERNACIONAL 
“POBLE DE MONTSERRAT”

ORGANITZACIÓ

– Club Escacs Montserrat amb la col·laboració de l'Ajuntament de 
Montserrat i la Federació Valenciana d'Escacs.

– Els àrbitres del torneig seran:
D. Manuel Fernández Calabuig
D. León Fernández García

– El director del torneig serà:
D. Jose Raul Gimenez Saiz

1. SISTEMA I CALENDARI DE JOC

Es jugarà per Sistema Suís a 8 rondes.

El campionat serà vàlid per a evaluació FIDE d'Escacs Ràpids.

El ritme de joc serà de 15 minuts per jugador per a tota la partida, amb 3 segons 
d'increment per jugada des del primer moviment fins caiguda de bandera.

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

El campionat es jugara al carrer Alfredo García 30 de Montserrat.

El día de joc serà el 12 de desembre de 2020, (l'horari fixat és el d'inici de cada 
ronda, excepte retard per la finalització de les partides de la ronda anterior).

Les decisiones arbitrals seràn inapel·lables.

Aforament màxim de 40 jugadors.



Temps de cortesia fins caiguda de bandera.

Només es podràn acordar taules amb un mínim de 20 jugades realitzades.

Es sancionarà la presència de mòbils al recinte de joc, només si estan connectats.

Per al no previst en aquestes bases es seguirà el reglament de la FIDE.

Torneig sota el protocol de la FACV per a la prevenció, detecció i actuació davant de 
l'assetjament i abús sexual) (https://www.facv.org/proteccion-al-menor)

Torneig sota el protocol general de la FECV davant la COVID-19 
(https://www.facv.org/)

Torneig sota el protocol general de l'Ajuntament de Montserrat davant la COVID-19

Calendari

Es deurà estar amb mitja hora d'antelació a la primera ronda per cumplir amb tot el 
protocol de prevenció COVID-19

Els horaris de les rondes son unicament informatius i aproximats, doncs dependra de 
la finalització de la ronda anterior.

Acreditacions i aplicaciones protocol COVID-19 a les 10.30

11:00 Primera Ronda

11:50 Segona Ronda

12:40 Tercera Ronda

13:30 Quarta Ronda
16:00 Cinquena Ronda
16:50 Sisena  Ronda

17:40 Setena  Ronda

18:30 Vuitena  Ronda

19:30 Entrega de premis

https://www.facv.org/proteccion-al-menor
https://www.facv.org/


Els inscrits que no s'acrediten mitja hora abans del torneig, podràn no ser emparellats 
i perdràn el seu dret de participació al campionat.

Si fora possible se'ls emparellaria en la segona ronda.

La participació queda limitada a 40 jugadors, pero ordre de inscripció completa 
i confirmada.

2. PARTICIPACIÓ

El campionat estarà obert als jugadors/es nacionals federats i estrangers amb codi 
FIDE, que desitgen participar.

3. INSCRIPCIONS I TERMINIS

El cànon d'inscripció serà el següent: 20,00€

El termini ordinari d'inscripció serà fins el dia 11 de desembre de 2020 o fins 
cumplir l'aforament de 40 jugadors per rigorós ordre de subscripció.

Totes les inscripcions de jugadors/es s'han de formalitzar a través de l'àrbitre del 
torneig D. Manuel Fernández Calabuig al telèfon: 607154928 i enviar justificant 
del pagament.

Al inscriures indicar si s'opta a algun dels premis “especials” sub18, veterans, 
jugadors de la província d'Alacant i Castelló, etc

Per a que una inscripció es considere completa, s'ha de abonar el cànon al següent 
compte: 

IBAN ES40 3159 0047 9623 7927 3028

Al document de transferència s'ha de indicar, necessàriament, nom i dos cognoms.



4. PREMIS

1º Classificat
Trofeu
200 €

2º Classificat 100 €
3º Classificat 75 €
1º Sub2000 

ELO FIDE RÀPID*
50 €

1º Sub1800 
ELO FIDE RÀPID*

50 €

1º Sub1600 
ELO FIDE RÀPID*

50 €

1º Sub18 40 €
1º Veterà 40 €

1º Classificat Província
Alacant/Castelló

(ha d'estar federat a la FECV el 2020 en algun
club d'Alacant o Castelló)

40 €

1º Classificat del club
amb major nombre

d'inscripcions al torneig  
40 €

1º Montserrat
Trofeu

Quota Federació 2021

1º Sub18 Montserrat
Trofeu

Quota Federació 2021

1ª Fèmina Montserrat
Trofeu 

Quota Federació 2021

Premis no acumulables
seguint l'ordre indicat.

*) El ELO FIDE ESTÁNDARD es tindrà
en compte quan no hi hagi ELO FIDE

RÀPID. 
Als premis Sub2000, opten també els
jugadors de menos de 1800 y 1600.

Montserrat, a 29 d'octubre de 2020


