
 

 

CLUB D’ESCACS VILAFRANCA  

Passatge Alcover, 2  

08720 Vilafranca del Penedès  

 

XIVè Obert d'Escacs Vilafranca 2023 

L’organització de l’14è Obert d’Escacs Vilafranca del Penedès va a càrrec del Club d’Escacs 

Vilafranca. Amb la col·laboració de la Societat la Lleialtat de Sant Miquel i de l’Ajuntament 

d’Olèrdola. 

1. El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís a 8 rondes.  

2. Les partides es jugaran els divendres 14,21,28 d’abril, el 5,12,19, 26 de maig i el 2 de 

juny del 2023. El divendres 9 de juny del 2023 entrega de premis.  

3. L’hora d’inici de les partides és a les 21.30 hores i el ritme de joc, és de 90 minuts per 

jugador més 30 segons d’increment per jugada.  

4. La sala de joc està situada al Local Rossend Montané, c/ Moreneta s/n. Sant Miquel 

D’Olèrdola  https://maps.app.goo.gl/U78zfW8UizXX84ta6   hi haurà servei de Bar. 

5. Aquest torneig està homologat per la Federació Catalana d’Escacs i és vàlid per a Elo 

FCE i FIDE.  

6. Podran participar tots aquells jugadors amb llicència federativa en vigor.  

7. Els jugadors que no compareguin a la primera ronda, o a dues, sense notificar-ho, encara 

que no siguin consecutives, seran eliminats. Aquells jugadors que per qualsevol 

circumstància hagin d’absentar-se alguna ronda, ho hauran de comunicar a l’àrbitre durant 

la ronda anterior.  

El jugador que no es presenti a jugar 60 minuts després de començada una ronda, perdrà la 

partida per incompareixença.  

Es podrà demanar no ser aparellat fins al dimecres anterior a la ronda a les 18h a 

soniamartinarbitre@gmail.com (indicant nom del jugador, club i per quina o quines rondes). 

L’aparellament de la següent ronda es publicarà el dimecres a partir de les 18h anterior a la 

ronda 

8. L’ordre d’aplicació dels desempats és:  

   a. Resultat particular 

   b. Tall de Buchholz -1 [amb ajustament FIDE]  

   c. Progressiu acumulatiu fins a les darreres conseqüències.  

   d. Buchholz Mitjà 1 [amb ajustament FIDE]  

   e. Sorteig.  

https://maps.app.goo.gl/U78zfW8UizXX84ta6


9. Qualsevol litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l’àrbitre principal o el 

director del torneig (exclusivament per temes no reglamentaris) i, en segona instància i a 

petició de l'interessat, pel Comitè de Competició. El Comitè de Competició estarà format pel 

director del torneig i 3 jugadors, a escollir per a tots els jugadors durant la primera ronda. Les 

reclamacions a aquest comitè s’hauran de presentar per escrit com a màxim una hora 

després de finalitzada la ronda objecte de reclamació. Es posarà a disposició de tots els 

jugadors un imprès oficial de la Federació Catalana d’Escacs per a reclamacions. 

 

10. Aquest torneig és puntuable pel I Mini-circuit Territorial de Barcelona 

https://escacs.cat/index.php/federacio/territorial-bcn/mini-circuit-barcelona 

 

11. Inscripcions:  

a. Mitjançant el formulari https://forms.gle/eY49mp1mBiwAGtLRA  (Rebreu un email de 

confirmació. En cas contrari, torneu a enviar les dades. Gràcies).  

b. En cas de dubtes: Sr. Pep Ràfols 651 77 05 02  

c. El termini d’inscripció finalitzarà l’ 11 d’abril a les 18h. Places limitades. 

 

12. Els drets d’inscripció seran:  

   a. General / Sèniors: 30 Eur. 

   b. Menors de 18 anys i majors de 60 anys: 25 Eur. 

   c. Jugadors C.E. Vilafranca 20 Eur.  

La inscripció serà gratuïta pels jugadors amb ELO català superior a 2300.  

Les inscripcions s'abonaran obligatòriament abans de la primera sessió de joc.  

Els clubs visitants amb un mínim de 5 jugadors sèniors inscrits, tindran un descompte de 5€ 

per jugador. (No comptaran els no presentats en la 1a ronda) 

 

13. Premis: El lliurament es farà el divendres 9 de juny, en finalitzar un torneig de partides 

ràpides, la inscripció del qual serà de cinc euros i els premis seran en funció de les 

inscripcions.  

Els premis no són acumulables. L'import dels premis s'entregarà per rigorós ordre de 

classificació. No seran divisibles. Per determinar els premis dels trams es farà servir l’Elo 

Català. 

Els premis no lliurats en la data prevista es consideraran perduts si no es comunica la no 

assistència amb antelació. I es delega la recepció per escrit.  

 

https://escacs.cat/index.php/federacio/territorial-bcn/mini-circuit-barcelona
https://forms.gle/eY49mp1mBiwAGtLRA


   Classificació General  

     1r 400€ + trofeu  

     2n 200€ + trofeu  

     3r 100€ + trofeu  

     4t 60€ + trofeu  

     5é 30€ + trofeu  

  A. Tram: de 2000 a 2149 Elo català  

   1r 60€ + trofeu  

   2n 40€ + trofeu  

   3r 20€ + trofeu  

 B  Tram: de 1850 a 1999 Elo català  

   1r 60€ + trofeu  

   2n 40€ + trofeu  

   3r 20€ + trofeu  

 C. Tram: de 1700 a 1849 Elo català    

   1r 60€ + trofeu  

   2n 40€ + trofeu  

   3r 20€ + trofeu  

D. Tram: fins a 1699 Elo català  

   1r 60€ + trofeu  

   2n 40€ + trofeu  

   3r 20€ + trofeu  

 

E. Premis especials  

1r Sub-16 Trofeu  

1r Major de 65 anys Trofeu  

1r Local Trofeu.

14. El director del torneig és la Sra. Rosa Marrugat 

15. L’àrbitre principal és la Sra. Sònia Martín  

16. L’organització es reserva el dret d’admissió.  

17. Qualsevol punt no inclòs en el present reglament serà resolt per la normativa FCd’E i, en 

general, la de la FIDE (Federació Internacional d’Escacs), amb les obligatòries adaptacions 

a les característiques del torneig.  

18. La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part del jugador, d’aquestes 

normes.  

19. La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge dels jugadors que 

hi participin. Es té la voluntat de fer difusió de l’esdeveniment tant a la premsa com a les 

xarxes socials. Pel que es prendrà i publicarà imatges. 

20. No es pot disposar de cap element electrònic operatiu a la sala de joc. Si sona algun 

dispositiu a algun participant o si es detecta que es manipula aquest dispositiu sense permís 

arbitral, podrà ser sancionat amb la pèrdua del punt en joc. 

ELS APARELLAMENTS, RESULTATS I CLASSIFICACIÓ ES PODRAN SEGUIR PER:  

https://chess-results.com/Tnr731898.aspx?lan=2 

 

 

https://chess-results.com/Tnr731898.aspx?lan=2

