I LLINARS INTERNATIONAL CHESS OPEN 2021
Bases del torneig
1. Format.-El torneig es disputarà a 9 rondes pel Sistema Suís basat en valoració (Holandès) en un
únic grup.
2. Local de joc.-El local de joc serà l’Auditori de Llinars del Vallès (Ronda Sant Antoni 19) a la
sortida de Llinars cap a Sant Celoni, prop de la rotonda del Mercadona.
3. Dies de joc.- Els dies 25, 26, 27, 28, 29 i 30 de juny, i l’1, 2 i 3 de juliol de 2021. L’horari
d’inici de les partides serà a la tarda a les 16:30 hores.
4. Ritme de joc: 90 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada efectuada.
5. Homologació.-El torneig serà vàlid per ELO FIDE i FCE. El torneig participa al Circuit Català
d’Oberts Internacionals com Torneig Candidat.
6. Rànquing.- El rànquing inicial del grup s’ordenarà en primer lloc per ELO FIDE i sinó per ELO
català, segons els llistats d’avaluació publicats el dia 1 de juny del 2021. Els aparellaments es
realitzaran amb l’ajut del programa Swiss Manager.
7. Presentació del jugador/a: Transcorreguts 60 minuts des del començament programat de la
ronda, qualsevol jugador/a que no s’hagi presentat perdrà la partida per incompareixença.
8. Drets d'inscripció.- Quota general: 49 €, i 55 € a partir del 18 de juny.
- Quota sub 16: 44 €, i 49 € a partir del 18 de juny.
- Quota per persones amb discapacitat (reconeguda per la FCE): 38 €, i 45 € a partir del 18 de
juny.
- Queden exempts del pagament d’inscripció aquells/es jugadors/es convitats/des per
l’organització.
Descompte de 5 € pels jugadors/es del Club d’Escacs Llinars.
La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se de
forma anticipada mitjançant un ingrés al compte del Banc de Sabadell ES60 0081 1844 3500
0107 9815, indicant el nom, cognoms i club. L'organització es reserva el dret de desestimar o
anullar una inscripció. També es pot fer el pagament en qualsevol caixer automàtic del Banc de
Sabadell, amb qualsevol targeta, posant opció: PAGAMENT A TERCERS i codi Entitat 003885.
Atenent que la inscripció estarà limitada a un número concret de participants, i seguint
recomanacions del Circuit Internacional (http://www.escacscircuit.cat) del que del que som
candidats, no s’admetran pagaments en metàllic.
Un/a jugador/a quedarà eliminat/da de l’Obert si no es presenta a la primera ronda o a dues
(seguides o alternes) sense justificar o avisar a la Direcció del Torneig abans d’haver-se fet
l’aparellament corresponent. No es podrà demanar no ser aparellat més de 3 vegades. Els byes no
es bonificaran i s’han de sollicitar per escrit, com molt tard, el dia previ a la ronda a jugar, fins
les 20:00 hores.
L’aparellament es publicarà un cop finalitzada la ronda, i a partir de les 21:00 hores.

9. Formes d'inscripció.A. Per WhatsApp al mòbil 644 722 997.
B. Mitjançant el formulari d’inscripció de la nostra web www.escacsllinars.cat
C. Per correu electrònic a: internationalchessopen@escacsllinars.cat
Data màxima d’inscripció: Dimecres 23 de juny a les 20:00 hores.
(Les inscripcions que es rebin més tard d’aquesta data, si són admeses, seran per entrar a jugar
a la segona -o posteriors- rondes del campionat).
En previsió de mesures sanitàries per la COVID-19, la inscripció estarà limitada a 170
participants, que serà per ordre d’inscripció formalitzada, un cop realitzat el pagament. En cas
de superar-se el límit, es farà una llista d’espera. En cas que s’hagi fet el pagament i,
finalment, no es tingui accés al campionat, aquest pagament serà retornat.
10. Premi diari.- Hi haurà un premi diari d’un Lot de Productes Locals (LPL), que serà lliurat cada
dia al jugador que guanyi als taulers núm. 30 i 50. En el cas de taules, el premi se l’emportarà el
jugador que porti les peces negres. El premi se li entregarà quan acabi la seva partida.
11. Premis.- A tots els efectes es tindrà en compte l’ELO FIDE per atorgar els premis per tram.
S’estableixen els següents premis:
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(LPL: Lot de Productes Locals)
Veterans: Esportistes que hagin fet els seixanta cinc (65) anys abans del primer de gener de
l’any en curs.
1 Sobre els premis que superin els 300 €, s’aplicarà el 19% de retenció fiscal d’IRPF que obliga la

legislació actual.

Sub18 (inclou sub16): Esportistes que no hagin fet els divuit (18) anys i superin els catorze
abans del primer de gener de l’any en curs.
Sub14 (o inferiors): Esportistes que no hagin fet els catorze (14) anys abans del primer de
gener de l’any en curs.
12. Lliurament dels premis.- L’atorgament de premis es realitzarà un cop acabada l’última ronda,
el 3 de juliol; i seguiran l’ordre que està indicat en aquestes bases. Els premis individuals no són
acumulatius i es lliuraran als guanyadors en aquest acte. Els jugadors que puguin optar a més d’un
premi rebran el de major valor econòmic.
Els premis d’edats s’atorgaran al tram d’edat que pertanyi cada participant, segons els criteris de
la FCdE, i no podrà optar a trams d’edats superiors.
13. Desempats.- S’utilitzaran els sistemes (Veure Annex):
a) Tall de Buchholz 1.
Mediana de Buchholz 1.
Buchholz total.
Major nombre de victòries
Mitjana d’ELO dels rivals (traient el millor i el pitjor)
Sorteig.
14. Direcció i arbitratge.- El Director del Torneig és el Sr. Jaume Gayoso. Actuarà com a directora
adjunta la Sra. Ana Bonals. L’equip arbitral estarà dirigit per el Sr. Carlos Giménez (àrbitre
principal).
15. Apellacions.- Les decisions arbitrals podran ser apellades per escrit fins a una hora després
d’acabada la ronda al Comitè d’Apellació, que estarà format pel director del torneig i dos
jugadors/es escollits/des durant la primera ronda entre els/les participants. Les decisions d'aquest
Comitè seran definitives i inapellables. Els jugadors tindran a la seva disposició els fulls de
reclamació oficials de la FCE.
16. Ús dels telèfons mòbils.- D’acord amb les lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors/es hauran
de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació no autoritzat
per l’àribtre totalment apagat. Si es demostra que un jugador porta connectat o fa ús d’un
dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida. En cas que el dispositiu
electrònic de comunicació produeixi un soroll, l’àrbitre podrà sancionar els infractors amb sancions
que aniran des de l’amonestació a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com
ara, la reincidència).
17. Drets d’imatge.-La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge dels
jugadors que hi participin. El Club d’Escacs Llinars podrà utilitzar les imatges presses en la sala de
joc, tant en la seva pàgina web com en altres canals habituals de comunicació que tinguin
vinculació amb l’activitat esportiva desenvolupada.
18. Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa
de la FcdE, i FIDE per a torneigs oberts. En cas de discrepància entre les traduccions, s’aplicarà la
versió catalana d’aquestes bases. La participació en el torneig implica la total acceptació
d'aquestes bases.
19. Web oficial.- www.escacsllinars.cat

ANNEX: DESEMPATS
Tall de Buchholz 1: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador excepte el
que té la puntuació més baixa.
Buchholz Total: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador.
Mediana de Buchholz 1: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador excepte
el que té la puntuació més baixa i més alta.
Major nombre de victòries: Suma de les partides guanyades (les partides no disputades no es
tindran en compte)
Mitjana d’ELO dels oponents traient el millor i el pitjor: és la suma de les valoracions dels rivals
dels jugadors (ELO FIDE), dividit entre el nombre de partides jugades, exceptuant els oponents
amb ELO FIDE més alt i més baix. En cas que un rival no tingui ELO FIDE, es farà servir l’ELO FIDE
del jugador amb menys valoració.
Ajust FIDE en el Buchholz: L'ajust FIDE en el Buchholz s'aplicarà, per a les partides no jugades,
com si s'hagués jugat contra un oponent virtual (FIDE Handbook, C05 Annex 3):
• Els punts que tindrà aquest oponent virtual seran: Els punts que tenia en començar la
ronda, més el resultat de la ronda tractat com un resultat normal (és a dir, que una derrota
per incompareixença és una victòria per l'oponent virtual i viceversa), més mig punt per la
resta de rondes fins al final.
• Per als seus rivals, la partida no jugada comptarà com taules.

ANNEX: MESURES COVID-192
Els participants hauran d’omplir el certificat d’auto-responsabilitat amb el GoogleDocs que
s’habilitarà. Mitjançant un codi QR, no caldrà que sigui imprès i els rebrem automàticament.
Serà obligatori portar mascareta ben posada a tot el recinte, tant a la sala de joc com a zones
exteriors vinculades. L’organització facilitarà una mascareta quirúrgica a l’inici de cada jornada.
Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que facilitarà l’organització tant a
l’entrada de cada ronda, com a l’entrada i sortida de la sala de joc.
Només es podrà entrar ni consumir beguda ni menjar en la sala de jocs. Si la normativa ho permet
disposarem d’un servei de bar.
Al recinte de joc només hi podran accedir els jugadors, els àrbitres i el personal d’organització.
En cas d’ajornar-se el torneig, per motius sanitaris, els jugadors podran optar a demanar que se’ls
retornin els drets d’inscripció abonats, o mantenir-los per a la nova data amb prioritat d’inscripció.

2 Aquestes mesures podrien canviar, en funció de l’evolució sanitària i les directrius i normatives que
disposin les autoritats sanitàries en el moment concret de la competició.

