ESCACS
“XI TROBADA D'ESCACS INFANTIL” “2n TROFEU TARRAGONÈS SEMI-RÀPIDES 2019”
Amb l’objectiu d’aconseguir una jornada de convivència i motivació per a tots
aquells nens i nenes que els agradin els escacs i estiguin disposats a divertir-se i
també com a complement del calendari dels Jocs Esportius Escolars, el Club
Escacs Tarragona i el Consell Esportiu del Tarragonès, amb el suport del Port de
Tarragona i del Consell Català de l’Esport, convoquen una nova edició de la trobada
i del torneig amb format de partides semi ràpides, ampliant així el calendari
comarcal d’escacs.
1. PARTICIPACIÓ i CATEGORIES
El torneig està adreçat a escaquistes federats i de l’àmbit dels JEEC de les
categories: prebenjamí, benjamí i aleví.
Tots/es els/les escaquistes participaran a la categoria que els correspon per any
de naixement.
La competició està també oberta a clubs, entitats i escoles d’altres consells
esportius que hi vulguin participar.
2. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
DATA
Dissabte, 15 de juny de 2019

LLOC
HORA
Pèrgola Moll de
Pescadors del Barri del 17,30 h
Serrallo, Tarragona.

ÀMBIT
JEEC

3. DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG
- Rondes: es jugarà per categories pel sistema suís a 5 rondes.
- Ritme de joc: 15 minuts per jugador a “finish”.
- Desempats: els tres primers desempats es sortejaran entre Bucholz total, -1 i
mitjà en finalitzar la 5ª i última ronda. El quart desempat serà progressiu.
- Serà eliminat/da el jugador/a que no es presenti a qualsevol ronda.
- El torneig es regirà pel reglament de la FIDE, FCE i les bases pròpies d'aquest
torneig.
- Els / les participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades
personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri
oportú per a la necessària difusió del torneig.
- La participació en el torneig suposa l’acceptació d’aquestes bases.
- El lliurament de premis està previst sobre les 19,30 h.

C. del Doctor Zamenhof, 5 I 43001 Tarragona I Tel. 977 249 484 I Fax 977 235 167 I info@cetarragones.cat

4. INSCRIPCIONS
1) Els federats provinents d'un club de la província de Tarragona, la data límit
d'inscripció serà el 14 de juny del 2019 a sperfols@hotmail.com, segons les
condicions establertes pel Club Escacs Tarragona.
2) Els escolars pertanyent a les escoles i als clubs participants als Jocs Esportius
Escolars, la data límit d’inscripció serà el dijous 13 de juny.
Cal que tramiteu la inscripció dels participants directament al programa de
gestió esportiva del CET, on constarà el torneig a l’apartat d’esports individuals
dels JEEC. S’aplicaran les condicions de participació establertes com a una
jornada comarcal dels JEEC.
Els esportistes d’altres consells esportius han d’acreditar que tenen
l’assegurança corresponent i comunicaran la inscripció amb el full genèric
corresponent per correu electrònic a info@cetarragones.cat.
5. CONTROL TÈCNIC
El control tècnic anirà a càrrec d’un jutge facilitat pel CET i el suport del Club
Escacs Tarragona.
El delegat no pot intervenir de cap manera en les partides en joc.
Es demana als delegats i monitors que facin arribar als participants les normes
següents:
- Silenci a la sala de joc.
- Seguir les partides a una distància prudencial.
- Deixar les peces col·locades en finalitzar la partida.
- Respectar el material i les instal·lacions de joc.
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