
Lloc de Competició
Campus de la Ciutadella, Carrer Ramon Trias Fargas 25-27.
Barcelona

Participants
Membres de les comunitats universitàries catalanes i centres adscrits (estudiants matriculats al curs
2022-23, PAS i PDI).

Sistema de joc
Torneig suís holandès a 6 rondes.
L’aparellament es farà mitjançant el programa informàtic Swiss-manager.
Per no entorpir el desenvolupament del torneig, les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit
al Comitè de Competició de la F. C. d’E. mitjançant el full oficial de reclamacions.

Ritme de joc
10’ + 2” d’increment des de la primera jugada.
El temps d’espera queda fixa’t en 10’ des de l’inici de la ronda.
El jugador que no es presenti a una ronda sense avisar serà retirat del torneig.
Un jugador podrà demanar un màxim de dos byes en tot el torneig. Els byes computaran com zero punts.
No s’atorgaran descansos de mig punt.
Caldrà demanar els byes fins a la finalització de la ronda immediatament anterior. S’haurà de demanar a
l’àrbitre principal, tot emplenant el full corresponent.

Desempats
Els tres primers desempats seran sortejats al final del torneig entre els següents:
Buchholz -1 (amb ajustament d’oponent virtual)
Buchholz total (amb ajustament d’oponent virtual)
Puntuació progressiva (amb ajustament FIDE)
Si l’empat persisteix, s’aplicaran els següents desempats (en el següent ordre):
Major nombre de victòries (sense comptar byes)
Sonnenborn-Berger.

25 de febrer de 2023

ESCACS



Grup A: universitaris amb llicència federativa en vigor.

Grup B: universitaris sense llicència federativa en vigor.

Horari
              9:30 hores:                      Acreditació dels participants
               10:00 hores:                     Inici de la 1a ronda
               10:40 hores:                     Inici de la 2a ronda
               11:20 hores:                     Inici de la 3a ronda
               12:00 hores:                     Inici de la 4a ronda
               12:40 hores:                     Inici de la 5a ronda
               13:20 hores:                     Inici de la 6a ronda
               14:00 hores:                     Lliurament de premis.

Grups i avaluació ELO
El torneig és obert als membres de la comunitat universitària de les universitats catalanes o centres
adscrits (alumnes matriculats el curs 2022/2023, PDI i PAS).
El torneig es desenvoluparà en dos grups:

Per elaborar el rànquing inicial es farà servir l’Elo Fide ràpid, seguit d’Elo català ràpid.
Aquest grup serà vàlid per a Elo FIDE (ràpid) i FCE (ràpid).

Per elaborar el ranquing inicial, els jugadors seran ordenats a partir d’una lletra escollida a l’atzar.
Tots els jugadors d’aquest grup tindran assignat un Elo de 1000 punts.

Competició per equips
Per a la classificació per equips puntuaran els tres millors classificats de cada universitat.
La puntuació de l’equip serà la suma de les posicions en la classificació general final dels tres millors
classificats.
L’equip que sumi menys punts serà el campió. En cas d’empat entre dos o més equips, decideix el
campió el jugador millor classificat.



Inscripcions
Cada jugador s’haurà d’inscriure al Servei d’Esports de la seva universitat. Cada universitat comunicarà
els inscrits a través del web de l’ECU (anotant el telèfon i correu electrònic dels participants) abans del
dia 22 de febrer a les 12.00 hores.

Premis
Torneig individual: medalles per als primers classificats en cada un dels grups (A i B).
Torneig Per equips: trofeus per als tres millors equips.
L’entrega de premis es produirà un cop acabada la darrera ronda.
Organització
El torneig serà organitzat per la UPF, en col·laboració amb el Club Escacs Vila Olímpica.
L’àrbitre principal serà l’AC Guillem Cintas.

Acceptació de les bases 
La participació en el torneig implica l’acceptació per part dels jugadors d’aquestes bases.
Qualsevol punt no previst en aquest reglament es resoldrà aplicant la normativa general de la FIDE,
FEDA i F. C. d’E.

Assegurança/Atenció mèdica
L’assegurança esportiva que els estudiants tinguin amb la respectiva universitat cobrirà qualsevol
eventualitat (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.


