Escacs online

Tornelo.com
17 / abril / 2021

Data i horari:
Dissabte 17 d'abril de 2021. De 10 a 14h (horari aproximat, pot variar en funció del nombre
d'inscrits).
Plataforma web: Tornelo.com
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 i àrbitre
online certificat per la European Chess Union).
Participants:
Membres de la comunitat universitària de les universitats catalanes o centres adscrits (alumnes
matriculats al curs 2020/21, PDI i PAS).
Requisits
Per participar cal disposar de càmera en l'ordinador.
Cada participant haurà de crear un perfil al web Tornelo. Les instruccions de creació de perfils
s'enviaran als participants un cop estiguin formalitzades les respectives inscripcions. Durant el
campionat, cada jugador haurà d'estar connectat a una sessió de ZOOM
Inscripcions:
Cada competidor universitari s’haurà d’inscriure al Servei d’Esports de la seva universitat.
En formalitzar la inscripció cal indicar a quina categoria pertany el participant:
C1: jugadors/es amb llicència federativa en vigor de la FCdE, FEDA i/o FIDE.
C2: jugadors/es actualment sense llicència federativa en vigor, però que havien estat federats.
C3: jugadors/es que no han estat mai federats per cap federació d'escacs.
Per confeccionar el rànquing inicial de jugadors es farà servir l'ELO FCdE ràpid. A falta d'aquest,
s'homologarà l'ELO conegut de la FCdE o d'altres federacions (jugadors C2).
Els jugadors de la categoria C3 tindrat assignat el mateix ELO: 1.000 punts.
Termini d’inscripció: 14 d'abril de 2021 a les 23:59h.
Sistema de joc:
La competició només tindrà una sola categoria.
Suís holandés a 6 rondes o un Round Robin. 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 Sonnenborn-Berger 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. 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 tres primers classificats universitaris, i trofeus pels tres millors equips/universitat
(s'entregaran a posteriori als Serveis d'Esports corresponents).
Mesures anti-trampes i desconexions:
En el cas que un esportista tingui una desconnexió podrà seguir jugant quan es torni a connectar. Si no
pot reconnectar a temps (i perd per bandera), la partida es considerarà perduda.
S'aplicaran els procediments de detecció de l'ajuda aliena. L'àrbitre pot demanar que un jugador
comparteixi a ZOOM la pantalla del seu ordinador i l'administrador de tasques. Durant la sessió de joc,
no poden estar obertes aplicacions que no són estrictament necessàries per competir en el campionat.
Els jugadors no poden fer servir auriculars durant la sessió de joc. Els participants acceptaran les
decisions anti-cheating de la plataforma de joc. La classificació final no es donarà per vàlida fins que
finalitzi el procés de revisió anti-trampes de les partides jugades.
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.
S'aplicaran Articles 8-15 del Reglament FIDE per als escacs en línia.
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.

