Escacs
Data
Dijous 5 de març del 2015.
Horari
9.30 h. Acreditació participants i sorteig.
10.00 h. 1a ronda.
10.30 h. 2a ronda.
11.05 h. 3a ronda.
11.40 h. 4a ronda.
12.15 h. 5a ronda.
13.00 h. 6a ronda.
13.35 h. 7a ronda.
14.15 h. Entrega de premis.
Lloc
Club d’escacs Ateneu Colón (ateneucolon.org)
Ramon Turró, 144. Barcelona

5 / març / 2015

Organització i direcció
direcció tècnica
tècnica
La Universitat Pompeu Fabra per encàrrec de l’Esport Català
Universitari (ECU) amb la col·laboració del Clubs d’Escacs Ateneu
Colón.
Participants
Membres de la comunitat universitària de les universitats catalanes o
centres adscrits (alumnes matriculats al curs 2015-15, professorat i
PAS). No hi ha límit de participants per universitat.
Per confeccionar el rànquing inicial de jugadors es farà servir l’ELO
Català.
Inscripcions
Cada competidor haurà d’inscriure’s al servei d’esports de la seva
universitat, i cada universitat comunicarà els seus inscrits a través de
la web de l’ECU abans del 27 de febrer.
Sistema de joc
Suís basat en valoració a 7 rondes. Aparellament per sistema
informàtic (Swiss Manager). Les decisions de l’àrbitre principal seran
definitives.
Ritme de joc
Partides a 15 minuts finish.

Desempats
El sistema de desempat será el següent: es sortejaran els tres
primers desempats entre Bucholz brasiler, Bucholz mitjà i puntuació
progressiva acumulativa; després s’aplicarà el nombre de victòries i el
sorteig com a quart i cinquè desempats respectivament.
Competició per equips
Per la classificació per equips puntuaran els tres jugadors millor
classificats de cada universitat.
Acceptació de les bases
La participació en el torneig implica la total acceptació per part del
jugador d’aquestes bases. Qualsevol punt no previst en aquest
reglament es resoldrà aplicant la normativa general de la FIDE, FEDA i
FCdE.
Assegurança / Atenció mèdica:
mèdica:
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants
tinguin amb la seva universitat (Assegurança Escolar). Els
participants majors de 28 anys, en no estar coberts per l’Assegurança
Escolar, tenen l’obligació de contractar una assegurança a nivel
personal.
Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants
que la representin tinguin la corresponent assegurança.

