
BASES TÈCNIQUES DEL XV OPEN D’ESCACS
POBLE DE MONTSERRAT 2022

DIES DE JOC
• 29, 30 i 31 d’agost 2022.
• 1, 2, 3 i 4 de setembre 2022.

LOCAL DE JOC
• Casa de Cultura de Montserrat. Carrer Dos de Maig núm. 6 Montserrat, València. 

(Amb pàrquing gratuït)

AFORAMENT: 80 jugadors

• Ampliable si l’organització així ho estima.

INSCRIPCIÓ
Es poden inscriure jugadors federats amb bandera espanyola i en cas de bandera diferent a
ESP, hauran de tindre codi FIDE.

S’ha de fer un ingrés bancari i enviar-lo per correu electrònic juntament amb les dades del 
jugador. Es considerarà inscrit en cas de rebre resposta afirmativa.

• 35 euros al compte del Club.  IBAN ES40 3159 0047 9623 7927 3028
• contacte: telèfon: 607154928, adreça correu: calabuigfernandez25@gma  il.com

TEMPS DE DEMORA: Quinze minuts des de l´inici de la ronda.

COMBATIVITAT: No es poden fer taules en menys de 20 jugades realitzades, sense el permís de 
l’àrbitre.
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RITME / RONDES / HORARIS / ELO
• 90 minuts + 30 segons per jugada
• 9 rondes sistema suís
• Vàlids ELO FIDE i FEDA

• Ronda 1 dia 29 a les 17.00 h
• Ronda 2 dia 30 a les 10.00 h
• Ronda 3 dia 30 a les 17.00 h
• Ronda 4 dia 31 a les 17.00 h
• Ronda 5 dia  1  a les 17.00 h
• Ronda 6 dia  2  a les 17.00 h
• Ronda 7 dia  3  a les 10.00 h
• Ronda 8 dia  3  a les 17.00 h
• Ronda 9 dia  4  a les 10.00 h

DESCANSOS:
• 2 byes de mig punt en les cinc primeres rondes.
• Byes de zero en la resta de rondes (excepte sol·licitud justificada abans de l'inici del 

torneig, que siga acceptada per l'organització).
• BYES ABANS DE L’INICI DEL TORNEIG I FINS EL 26 D’AGOST: Per correu electrònic: 

calabuigfernandez25@gmail.com  serà vàlid si es rep contestació afirmativa.
• BYES DURANT EL TORNEIG: Abans de les 11 h i de les 18 h en la taula arbitral.
• En info64.org pàgina del torneig / byes, vostè pot comprovar els byes assignats.

DESEMPATS:

Bucholz FIDE - pijor
Sonnenborg-Berger
Bucholz FIDE Total 
Major nombre de victòries
Performance

A efectes de bucholtz en partides no jugades s'aplicarà “l'oponent virtual”.

DUES  incompareixences  justificades  seran  motiu  d'eliminació.  UNA  incompareixença  NO
justificada causarà la seua eliminació del torneig.

L’equip arbitral no permetrà fer anàlisi post mortem. Per les restriccions sanitàries no hi haurà sala
d’anàlisi.

No es permet abandonar la zona ni el recinte de joc sense permís de l'àrbitre.

Està prohibit menjar a la sala de joc, ni parlar amb ningú mentre es disputa la partida. En acabar la
partida es passa a ser espectador i s’ha d'abandonar el recinte de joc.

A la sala de joc està prohibit portar mòbil (fins i tot apagat) o qualsevol dispositiu electrònic no 
autoritzat expressament per l’àrbitre. Ni a la butxaca, ni deixar-lo sobre la taula, etc. Un 
mòbil/dispositiu electrònic que emeta un so, un xiulet, una alarma, es faça servir o simplement 
estiga encés implicarà la pèrdua de la partida.

L'àrbitre pot autoritzar que el mòbil apagat es deposite en una motxilla o similar a la qual no es 
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podrà accedir durant la partida.

L'equip arbitral no es farà càrrec de guardar mòbils.

RECLAMACIONS:

Les decisions dels àrbitres adjunts o auxiliars es poden recórrer verbalment davant de l'àrbitre
principal en el mateix moment en què es produeix la disconformitat.

Llevat d'aquelles que les lleis dels escacs impedeixen recórrer, les decisions de l'àrbitre principal
seran  recurribles  per  escrit  davant  del  Comitè  d'Apel·lació.  En  aquest  cas,  el  jugador  ha  de
manifestar l'àrbitre la seua intenció de recórrer perquè es tinga en compte i si cal per retardar la
publicació d'emparellaments.  Des  del  moment de finalitzar  la partida en què va passar  el  fet
reclamat  disposa  de  30  minuts  per  presentar  el  seu  escrit.  Un  cop  passat  aquest  temps  la
reclamació ja no serà admesa. Es presentarà davant de l'àrbitre principal o organitzador.

Per reclamar ho haurà de fer per un escrit, i haurà de dipositar una fiança de 50 euros. En cas
d'una resolució negativa, aquesta fiança es perdrà. La composició del Comitè es comunicarà al
tauler d'anuncis o al web.

Si és necessària la resolució d'alguna reclamació, l'organització podrà decidir si es realitza 
l'emparellament abans o després de la resolució esmentada, amb la qual cosa posteriorment 
aquest emparellament no seria modificat però sí el resultat de la partida o partides.

Els participants autoritzen la publicació de les seues dades personals en els diferents mitjans de 
comunicació que l'organització considere oportuns per la necessària difusió de l’esdeveniment: 
llistats de jugadors, resultats, classificacions, partides, imatges, vídeos, etc.

Per a tot allò no previst en aquestes bases se seguirà el reglament de la FECV, FEDA i FIDE.

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

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

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

Es reserva el dret d'admissió.

La participació en el torneig significarà la total acceptació de les bases.

ÀRBITRES:
• IA Vicente Fernando Gómez Roca.
• FA Manuel Antonio Fernández Calabuig.
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• NA León Fernández García.

DIRECTOR DEL TORNEIG:
• Jose Raul Giménez Saiz.

ORGANITZA:
• CLUB ESCACS MONTSERRAT.

COL·LABOREN:
• Ajuntament de Montserrat.
• Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana
• Ajedrez Valenciano.com La Web.
• Casa de Cultura de Montserrat.
• Mellis Mediterranea.
• Duochess.

PREMIS I OBSEQUIS:
• Campió Open...600 € i trofeu i productes de la mel
• Subcampió.......400 € i productes de la mel
• 3r Classificat....300 € i productes de la mel
• 4t Classificat....200 €
• 5t Classificat....150 €
• 6é Classificat....120 €
• 7é Classificat....100 €
• 8é Classificat....100 €
• 9é Classificat....100 €                                                                                                                              
• 10é Classificat....100 €
• 1r sub-2000 ELO FIDE.... 90 €
• 2n sub-2000 ELO FIDE... 80 €
• 1r sub-1800 ELO FIDE.... 70 €
• 2n sub-1800 ELO FIDE... 60 €
• 1r sub-1600 ELO FIDE.... 50 €
• 2n sub-1600 ELO FIDE... 40 €

• ACUMULABLES:
• 1r Jugador del CEM...quota soci 2023 i trofeu.
• 1r Sub18. Lot de llibres de Duochess i trofeu.
• 1r Vetera. Trofeu.
• 1r Sub-16/S-14/S-12/S-10/S-8.  Trofeu.

Obsequi de Mellis Mediterranea per a tots els participants.
http://www.mediterraneamellis.com/

OBSERVACIONS PREMIS:

• Els trofeus Sub-edat són tancats, cadascú la seua categoria, excepte el lot de llibres 
que és obert. Igualment són acumulables amb un altre premi en metàl·lic o regal, però 
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no dos trofeus.
• Fora de les excepcions anteriors els premis no es poden acumular, i s'assignaran per 

major quantia.

 Mes informació : https://escacsmontserrat.wordpress.com/
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