
                XXII Obert de Figueres “Miquel Mas” 
                  

   Actiu: 14 d’agost – Blitz: 15 d’agost de 2021

REGLAMENT

1.- Local de joc: Casino Menestral Figuerenc (c/Ample, 17) – seu original. 

2.- Dies de joc i horari: 14 d’agost, a les 10 h del matí (5 rondes) i a les 16 h (4 rondes). BLITZ: 15 
d’agost a les 10 h

3.- Sistema de joc i ELO: Obert a jug. amb llicència vigent. Un sol grup per sistema Suís. Torneig 
vàlid per ELO català Ràpid. BLITZ: Obert a tothom. Sistema Suís a 9 rondes més final sist. Play-
off.

4.- Ritme de Joc: 15 minuts més 3 segons per jugada. BLITZ: 3’ + 2”

5.- Inscripcions i informació: Whatsap: 646155264. mail: escacsfigueres@gmail.com 

Drets d’inscripció: 

15 eur (ACTIU + BLITZ). Ingrés a:  IBAN: ES12 2100 8143 7622 0005 4566 

BLITZ: 3 eur a pagar a la sala de joc (només pels que no juguin l’ACTIU). Gratuït pels jug. del 
Figueres 

Límit inscripcions (pels 2 tornejos): 13 d’agost a les 14 h.  Aforament limitat !

6.- Premis (no acumulatius): 11 premis valorats en més de 300 eur.

Campió:Trofeu i pernil  Segon class:Trofeu i pernil  Tercer class:Trofeu i lot productes de 
l’Empordà

Quart class: Lot productes de l’Empordà   Cinquè class: Lot productes de l’Empordà

Millor veterà (+65 a.) / 1er class sub 12 / 1er class sub 16: Trofeu i lot productes de l’Empordà

1er class trams elo CAT (fins 1650, 1651-1850, 1851-2000): Trofeu i lot productes de l’Empordà

Els premis d’edats i de trams es donaran si hi ha un mínim de 5 jugadors per categoria.

BLITZ: Trofeu pels 3 primers classificats absoluts.

Lliurament premis: Al finalitzar la darrera ronda de cadascun dels 2 tornejos.

7.- Sistemes de desempat:

 Bucholz menys el pitjor resultat
 Bucholz total
 Puntuació progressiva acumulativa
 Sorteig

8.- Direcció i Arbitratge: 
Director: Toni Fernandez. Àrbitre: Carles Vilà.

mailto:escacsfigueres@gmail.com


9.- Reglamentació aplicable: Per allò no previst al present reglament s’aplicarà el reglament de la 
FCE. Hi haurà fulls de reclamació a la sala.

10.- Mesures sanitàries: Serà obligatori portar mascareta durant tota la partida i dins la sala de joc. 
Caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic facilitat per l’organització, abans de començar. A la 
sala només hi podran ser els participants, el director, l’àrbitre i un màxim de 4 persones de 
l’organització. Es garantiran les distàncies marcades per la normativa vigent. Si el torneig se suspèn 
per motius sanitaris, es retornaran els drets d’inscripció.

11.- La participació en el torneig implica l’acceptació d’aquesta reglamentació.


