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BASES IV TORNEIG D´ESCACS FRUCTUÓS GELABERT

1.  Dia i horari de joc. Divendres 24 de maig 2019 de 18.15 a 20.30 hores.
2.  Local de Joc. ESCOLA FRUCTUÓS GELABERT. c. Sardenya, 368 - Barcelona (Zona Sagrada Família). 
3.  Horari: A partir de les 18,15 h. fins aproximadament les 20,30 h.
 La primera partida començarà puntualment a les 18,15 h. 
 Tot el que estigui apuntat i arribi més tard de 10 minuts de l´inici de la primera partida començarà 
 a jugar a la segona ronda.
4. Inscripcions.
 Les inscripcions s´han de fer per escrit a:
 - Correu electrònic a: fructuos@escacimat.com
 - Enviant un missatge SMS o whatsApp al 615 941 930
 - Omplint el formulari que hi ha a la pàgina web, o seguint el codi QR del cartell.
 A l´inscripció haurà de constar nom complet, curs i escola. No s´atendran inscripcions incompletes.  
 Les inscripcions seran confirmades a mida que es pasin al programa informàtic. 
 Podeu comprovar que l´inscripció està formalitzada correctament i veure els inscrits, a la plana web del   
 torneig (no apareix el jugador al moment de fer l´inscripció, anirem actualitzant els inscrits)

 Les inscripcions finalitzaran el mateix dia 24 a les 12 h.  Tot el que s´apunti més tard d´aquest 
 horari, començarà a jugar a partir de la segona partida.
5. Sistema de joc.
 S´establiran tres grups. 
 Grup A: P5, 1r i 2n       Grup B: 3r i 4t         Grup C: 5è, 6è, i ESO
 Els grups es podran modificar abans de començar el torneig en funció dels inscrits de cada curs.
 El Grup A són 6 partides.  El grup B i C són 7 partides. (Cada nen/a jugarà amb un rival que porti la  
 mateixa puntuació. A mesura que avança el torneig els nivells teòricament s´igualaran). 
 Cada partida tindrà una durada de 15 minuts, passat aquest temps si no s´ha donat mat, un àrbitre  
 atorgarà el resultat en funció del material restant i la posició final.
 Al final del campionat s´establiran els premis per edats en funció de la seva classificació final, 
 aplicant els sistemes de desempat.
 Cada partida tindrà una durada aproximada de 12-15 minuts, passat aquest temps, si no s’ha donat  
 mat, un àrbitre atorgarà el resultat en funció del material i la posició final. Si la diferència material    
 és  de sols un punt, el resultat serà de taules.
6. Desempats.
 Bucholz (suma dels punts que han fet els rivals).
 Progressiu (suma dels punts que un porta a cada ronda).
7. Premis.
 Als 5 primers de cada grup i al millor de cada curs, de P5 a 6è.
 Els trofeus no són acumulables. Si un nen/a obté el trofeu dels 5 primers, el trofeu de millor de la   
 seva edat passarà al següent.
 Tots els participants tindran un diploma de participació.
 La inscripció és gratuïta.
 A la pàgina web del torneig hi hà oberta una secció per poder deixar comentaris i fer-nos 
 suggeriments pel torneig. 
 Durant el torneig farem fotos que després publicarem a la web.


