
Patrocina:

Col·laboradors:

Guanyadors edicions anteriors:
IM  Carlos Garcia Fernández 2008

G.M. Harold James Plaskett 2009 i 2015
IM  Rufino Camarena Giménez 2010   
IM  Renier Castellanos Rodriguez 2011

FM  Jose Torres Sanchez 2012
                                          FM  Eric Sos Andreu 2013
                                         FM  Jose Roca Galarza 2014

IX OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS
 2016

“POBLE DE MONTSERRAT”

Dissabte 23 de Juliol a les 16,45.h.
Lloc de Joc:

Torneig a l'aire lliure. Carrer Major.
Montserrat (València)

Premis per percentatge, no acumulatius.
Inscripció a 10 € (tot a la bossa de premis)

Torneig obert a jugadors aficionats

Organitza:

http://escacsmontserrat.wordpress.com/



Bases Torneig:
• Data de celebració: Dissabte 23 de juliol del 2016
• Lloc: A l'aire lliure, Carrer Major .Montserrat.
• Horari: El torneig començarà a les 16,45h i finalitzarà a les 20,00h.
• Sistema de joc: Suís a 6 ó 7 rondes.
• Ritme de joc: Cada jugador dispondrà de 7 minuts més 3 segons 

per jugada.
• Els emparellaments, classificació i desempats es realitzaràn 

mitjançant un programa informàtic a càrrec dels àrbitres.
• Les decisions arbitrales seràn inapel·lables.

• Els premis es repartiràn segons els percentatges de la
recaudació.

• Aforament màxim 100 jugadors.

• Nomès es podrà acordar taules en almenys 20 jugades realitzades
• S'aplica  l'article B4 del reglament blitz
• Temps de cortesía fins caiguda la bandera
• Es sancionarà  la presència de mòbils al recinte de joc, nomès si 

estan conectats.
• Per a tot alló no previst en aquestes bases es seguirà el reglament 

de la FIDE.

Inscripcions:
• Data límit d'inscripció 22 de juliol o fins plenar aforament.
• Inscripció única per a tots els jugadors 10 € . Íntegres a la bossa de premis.
• Els pagaments es podràn efectuar al lloc de joc fins les 16,30h.
• Efectuar l'ingrès indicant nom i cognoms, i en concepte d' “inscripció Open 

Internacional” al compte (abans del día 22): 
IBAN ES40 3159 0047 9623 7927 3028

• Confirmar assistencia per e-mail (preferentment) o telèfon, indicant nom i cognoms, 
ELO, nacionalitat, data de naixement i codi FIDE.
– 607154928 (Manuel)

− calabuigfernandez25@gmail.com  

•  Els participants autoritzen la publicació de les seues dades personals i fotos als 
diferents mitjans de comuncació que la organització considere oportuns.

• Torneig obert a jugadors aficionats de qualsevol edat.

Premis generals:(percentatge de la recaudació):

Campió: 20 % i trofeu
Subcampió: 15 %
3º Clasificat: 10 %
4º Clasificat: 10 %
5º Clasificat: 10 %
6º Clasificat: 5 %
7º Clasificat: 5 %
Premis especials:
1º Sub2000: 4 % 
1º Sub1800: 4 % 
1º Veterà:  3 % i trofeu
1º Sub18. 3 % i trofeu
1º C.E.M. 3 % i trofeu
1º Vall dels Alcalans              

3% i trofeu.

  Nota: Els 7 primers 
clasificats seràn els guanyadors dels 7 premis generals. A continuació els 
premis especials. 

         

                           Altres  tornejos  d'escacs  2016.

      I  IRT sub2200  Alaquas (10,16 y 17 de juliol)

      IV Open Internacional  Quart de Poblet.

                        (del 1 al 4 de setembre)

mailto:calabuigfernandez25@gmail.com

