XXè Torneig d’Escacs Fires de Girona
« Memorial Antoni Medinyà »
Club d’Escacs Gerunda
______________________________________________________________________________
1.LOCAL DE JOC
Esplanada de la Copa (zona barraques). Davant de la barraca del Gerunda.

2.DIA I HORA
Dijous 1 de Novembre del 2018. Recepció de jugadors a les 9:30. Inici del torneig a les 10h.
3.GRUPS I RITME DE JOC
2 grups.
GRUP A (General):
5 minuts + 3 segons d’increment amb delay, a caiguda de bandera. Sistema suís 9 rondes. No cal estar federat
GRUP B (Sub14):
5 minuts + 3 segons d’increment amb delay, a caiguda de bandera. Sistema suís a 9 rondes. No cal estar federat
4.INSCRIPCIONS
Preu: 8€ al grup general i 5€ al grup infantil (a liquidar el mateix dia).
Inclou beguda a la barraca del club d’escacs Gerunda
Inscripcions a través del correu club@escacsgerunda.cat o en el mateix local de joc fins les 9:30h. L’organització es
reserva el dret d’acceptar inscripcions posteriorment.
Places limitades. Inscripció per rigorós ordre.
5.DESEMPATS
Abans de la última ronda es sortejaran els sistemes de desempat entre els següents:
Bucholz menys el pitjor resultat, Buzholz total i puntuació progressiva acumulativa (amb el criteri FIDE del rival virtual)
En cas de persistir l’empat, el quart desempat serà el de: Partides guanyades. I si persisteix l’empat pel títol, es jugarà
una partida ràpida, (5 minuts sense increment)
6.PREMIS
Grup A
1er Classificat: Pernil
2on Classificat: Espatlla
3er Classificat: Formatge
Copa pel primer sub 1700, sub 1800, sub 1900
i sub2000 elo català

Grup B
1er Classificat: Copa
2on Classificat: Copa
1er Sub 8: Copa
1er Sub 10: Copa
1er Sub 12: Copa

7.IMATGES I RESPONSABILITAT RESPECTE ELS MENORS
L’organització es reserva el dret d’enregistrar i d’utilitzar imatges del campionat i dels seus participants. Els menors
d’edat durant el decurs de la prova romandran sota la responsabilitat dels seus pares i/o tutors
8. WEB OFICIAL
www.escacsgerunda.cat
VINE A TASTAR ELS MILLORS BOCATES DE FIRES A LA BARRACA DEL GERUNDA!!

