Escacs

Vic
23 / març / 2019

Data:
Dissabte 23 de març de 2019.
Horari:
9:30-10:00 h. Acreditació de participants i aparellament ronda 1.
10.10 h. 1a ronda / 10.45 h. 2a ronda / 11.20 h. 3a ronda / 11.55 h. 4a ronda / 12.30 h. 5a ronda /
13.05 h. 6a ronda / 13.50 h. Lliurament de premis.
Lloc:
Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya. C/. Sagrada Família,7 08500-Vic (BCN)
Campus Miramarges. Edifici F. Aules F101 i F102
Organització i direcció tècnica:
El torneig està organitzat pel Servei Esports UVic, en col·laboració amb l’Escola d’Escacs d’Osona i el
Club Escacs Calldetenes. L’àrbitre principal serà el Dr. Vladimir Zaiats (àrbitre internacional).
Participants:
Membres de la comunitat universitària de les universitats catalanes o centres adscrits (alumnes
matriculats al curs 2018/19, PDI i PAS).
Grup A: universitaris que tenen llicència FCde/FEDA/FIDE en vigor.
Grup B: universitaris que no disposen d'aquest tipus de llicència.
Per confeccionar el rànquing inicial de jugadors del Grup A es farà servir l’ELO FIDE ràpid seguit d’ELO
FCdE ràpid. El torneig del Grup A serà vàlid per a ELO (ràpid) FIDE i FCdE.
El rànquing en el Grup B s'ordenarà a partir d'una lletra escollida a l'atzar. Tots els jugadors d'aquest
grup tindran assignat el mateix ELO de 1.000 punts.
Inscripcions:
Cada competidor universitari s’haurà d’inscriure al Servei d’Esports de la sev universitat, i cada
universitat comunicarà els seus inscrits a través del web de l’ECU (anotant el telèfon mòbil i el mail
del participant) abans del 21 de març a les 12h.
La inscripció serà gratuïta per a tots els participants universitaris.

Sistema de joc:
Suís holandés a 6 rondes. Aparellament per sistema informàtic (Swiss Manager). Les decisions de
l’àrbitre principal seran definitives.
Ritme de joc i desempats:
Partides a 10 minuts, amb 2 segons d’increment des de la jugada 1.
Se sortejaran els tres primers desempats entre Buchholz brasiler, Buchholz total i puntuació
progressiva acumulativa sense arribar a les últimes conseqüències (correcció FIDE).
A continuació, si persisteix l’empat, s’aplicarà el nombre de victòries i el sorteig com a quart i cinquè
criteris, respectivament.
Competició per equips:
Per la classificació per equips puntuaran els tres jugadors millor classificats de cada universitat. La
puntuació d'un equip será la suma de llocs en la classificació general dels tres millors classificats que
pertanyen a la mateixa Universitat (independentment del Grup A o B). L'equip que sumarà menys
punts será el campió. En cas d'empat a punts entre dos equips decideix el jugador millor classificat.
Premis:
Medalles per als primers classificats universitaris en cadascun dels Grups A i B, i trofeus pels tres
millors equips.
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, adaptades adequadament a les característiques del torneig.
Assegurança / Atenció 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 nivell personal.
Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la representin tinguin la
corresponent assegurança.

