
 

BASES IV TORNEIG JUVENIL D’ESCACS 

 CIUTAT DE SUECA 

   DATA: DIUMENGE 21 de juny DE 2015  de 10:00 a 13:30 h 

                                                                    LLOC: Societat recreativa l’Agricultura  Plaça de ajuntament, nº 1 SUECA    Participants : Des de 6 anys fins a 16 anys Inscripció : Per e-mail a torneigsueca@gmail.com indicant: nom, cognoms, data de naixement, ELO  i club al que es pertany.      Data limit: fins el divendres 19 de juny a les 24:00 h o fins completar tablers y taules (màxim 80 jugadors)                                                             De 9:30 a 10:00- h. confirmació de l’assistència  Import inscripció : 3 euros. (pagament fins la primera ronda) Aquell jugador que no es presente a jugar i no justifique la seua absència, no será admès per a participar en futures edicions Ritme de joc:  10 minuts a cada jugador per partida  Sistema de joc: Es jugarà un únic torneig per sistema suis de  6  a 7 rondes. Es regirà per les normes FIDE d’escacs rellamp, apèndix B. Es permetrà una jugada il·legal i la segona suposarà la pèrdua de la partida Desempats:  1º Bucholz menys pitjor resultat, 2º Sonnen-Berger  3ºProgressiu   Trofeus:  Hi haurà per als tres primers sub-8, sub10, sub12, sub-14 i sub-16. Tambè hi haurà trofeu per a la primera fémina de cada categoría i per al primer classificat local. Els premis en cap cas seran acumulables. Davant quansevol imprevist, l’organització ho resoldrà de la millor forma posible Els participants autoritzen la publicació, per part de l’organització, de les seues dades, a efectes de publicació de resultats i publicitat del torneig El campió fins infantil i sub-14 es classifica per a la final de la "Copa de Campions" en les condicions que marque la FACV Clausura : 13:30– 14:00h Entrega de trofeus La mera inscripció suposa l’acceptació de les presents bases. 
Organitza: CLUB D’ESCACS SUECA 

  Col.labora: REGIDORIA D’ESPORTS DEL M.I. AJUNTAMENT DE SUECA 

                 DIPUTACIÓ DE VALENCIA 


