
Bases IV Open Internacional d’Escacs Actius Fundació Joviat 
Versió 1.1 

 
1. Dia i hora de joc 

Diumenge 01 de maig de 2022 a les 10:00 hores. 

 
2. Local de joc 

Escola Joviat 1 – Carrer Folch i Torres, 5-13 (cantonada Passeig del Riu) – Manresa (Bages) 
 

3. Rondes  
9 rondes a Sistema Suís, els aparellaments es realitzaran amb Swiss Manager i no s’admetran 
reclamacions al respecte, excepte que l’àrbitre ho consideri necessari: 
 Diumenge matí:  5 rondes (inici 10:00 hores) 
 Diumenge tarda: 4 rondes (inici 16:00 hores) 

 

4. Ritme de joc 
15 minuts + 5 segons per jugada (15’ + 5’’). 

 

5. Grups i Elo 
Grup únic. Vàlid per Elo FIDE ràpid i Elo català ràpid. 

 

6. Rànquing 
El rànquing es farà primer per Elo FIDE ràpid i després per Elo català ràpid. 

 

7. Categoria del torneig dins del Circuït Català 
Torneig categoria int. “b” i categoria de tram “a+” 

 

8. Lliurament de premis 
Els premis es lliuraran, en efectiu, el mateix dia, aproximadament a les 19:30 hores. És obligatori 
recollir el premi personalment amb el DNI o per persona delegada (amb autorització signada i 
fotocòpia del DNI) en aquest acte, en cas contrari s’entén que es renuncia al premi.  

 

9. Inscripcions 
Les places són limitades a un màxim de 150 jugadors. 
S’atendran les inscripcions per rigorós ordre de rebuda i es podran fer com a màxim fins el dia 27 
d’abril a les 20:00 hores, adjuntant el comprovant de la transferència bancària, 
. per telèfon o whatsapp (600662195) 
. per correu electrònic: open2021@cataloniajoviat.cat  
La inscripció no serà vàlida fins que s’hagi fet el pagament i enviat el comprovant de la transferència. 
 
Els drets d’inscripció seran: 
. General   20 € 
. Sub-16   15 € 
. +60 anys   15 € 
. Discapacitats   15 € (hauran d’estar reconeguts com a tal per la FCdE) 
. Socis Catalònia-Joviat 10 € 
 
L’organització podrà convidar alguns jugadors. 
 
Caldrà presentar document identificatiu com DNI o Passaport. 
 
El pagament de la inscripció només es podrà fer per transferència bancaria fins el dia 27 d’abril (i 
aportant justificant) al número de compte: 
  IBAN: ES78 0081 0049 5900 0261 9573 
 
 

 
 



10. Jugadors retirats 
A la primera incompareixença no justificada el jugador serà eliminat del torneig. 

 
 

11. Temps d’espera 
El temps per presentar-se davant del tauler serà a caiguda de bandera, és a dir, un cop passats 
15 minuts des de l’inici de la ronda. 

 

12. Mòbils 
Es recomana no entrar amb el mòbil a la sala de joc. En cas de tenir-lo dins la sala ha d’estar 
apagat, ja que a aquell jugador que li soni o vibri el telèfon mòbil perdrà la partida. 

 

13. Comitè 
No hi haurà Comitè d’Apel·lació. Per no entorpir el bon funcionament del torneig les decisions 
arbitrals seran inapel·lables durant el torneig. A la sala de joc hi haurà a disposició un imprès oficial 
de reclamacions on es podrà fer la corresponent reclamació per escrit als òrgans corresponents de 
la Federació Catalana d’Escacs. 

 

14. Desempats 
Els desempats en la classificació final es resoldran de la manera següent: 
 Fix: Resultat particular. 
 
L’ordre de la resta de desempats es sortejarà en acabar l’última ronda: 
 Performance recursiva 

Performance 
Mitja d’ELO dels oponents (menys els dos pitjors). 

 

15. Director del torneig 
Francesc Masachs Vendrell 

 

16. Equip arbitral 
L’àrbitre principal serà l’Àrbitre Català Carles Vilà Camps 

 

17. Modificacions 
L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases. 

 

18. Premis 
La bossa de premis és de més de 1.800€. A tots els premis en metàl·lic se’ls aplicarà la retenció 
corresponent. Els premis de tram no seran acumulables i seran prioritaris davant dels de franja 
d’edat; en cas de no tenir Elo FIDE ràpid, s’utilitzarà l’Elo FIDE i en cas de no tenir-ne l’Elo català 
ràpid. 
 

  PREMIS CLASSIFICACIÓ GENERAL 

CAMPIÓ 450€ + Trofeu 

SOTS-CAMPIÓ 300€ + Trofeu 

3r. 150€ + Trofeu 

4t. 100€ 

5è. 80€ 

6è. 70€ 

7è. 60€ 

8è. 50€ 

 
 

PREMIS PER TRAMS D’ELO 1r. 2n. 3r. 

Tram A   2400 - 2250 FIDE 50€ 25€ 15€ 

Tram B   2249 - 2100 FIDE 50€ 25€ 15€ 

Tram C   2099 - 1950 FIDE 50€ 25€ 15€ 

Tram D   1949 - 1800 FIDE 50€ 25€ 15€ 



Tram E   1799 - 1650 FIDE 50€ 25€ 15€ 

Tram F   Fins a 1649 FIDE 50€ 25€ 15€ 

 
PREMIS PER FRANGES D’EDAT 

Millor sub-8 Trofeu 

Millor sub-10 Trofeu 

Millor sub-12 Trofeu 

Millor sub-14 Trofeu 

Millor sub-16 Trofeu 

Millor veterà + de 60 anys 
Nascuts el 1962 i anteriors i sense títol internacional 

Trofeu 

 
PREMIS PER EQUIPS (4 jugadors del mateix club, exclosos GM i MI) 

CAMPIÓ Trofeu + obsequi a determinar 

SOTS-CAMPIÓ Trofeu + obsequi a determinar 

 
 

19. Altres 
Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà: 
. Pel reglament del Circuït Català. 
. Pel reglament de la FIDE i de la FCdE. 

 

20. Mesures sanitàries. 
Serà obligatori portar mascareta ben posada a tot el recinte interior. Cada jugador haurà de 
portar la seva pròpia mascareta. Es recomana l’ús de mascareta FFP2 per jugar les 
partides. 
 
Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que facilitarà l’organització tant a 
l’entrada de cada ronda com a la sortida de la sala de joc. 
 
S’aplicaran les mesures sanitàries determinades per les autoritats que estiguin vigents el 
dia de la celebració del torneig. 
 
No es podrà entrar ni consumir beguda ni menjar en tot el recinte interior. 
 
En cas d’ajornar-se el torneig, per motius sanitaris, els jugadors podran optar a demanar 
que se’ls retornin els drets d’inscripció abonats o mantenir-los per a la nova data.  
 
Al recinte de joc només hi podran accedir els jugadors, els àrbitres i el personal 
d’organització 
 

 

- Informació addicional 
o Hi ha cafeteries al mateix carrer del local de joc i diversa oferta per dinar. Si les mesures 

sanitàries vigents el dia de la celebració del torneig ho permeten, s’oferirà servei de 
cafeteria, però no de dinar, al mateix recinte. 

o Local de joc proper a estacions de Renfe i parada d’autobús de la línia de Barcelona. 
 

- Més informació: 
o www.catalaoniajoviat.cat 
o open2021@cataloniajoviat.cat 
o Per whatsapp: 600662195 

 

http://www.catalaoniajoviat.cat/

