Bases Torneig d'Escacs Escolar 2022
Nom del Torneig: "IV Torneig Escolar Incacs des Raiguer 2022"



Torneig Obert per nascuts al any 2006 i posteriors.
Torneig Obert Paral·lel

- Organitza: Club Esportiu Incacs des Raiguer
- Col.laboren:



Ajuntament d'Inca
Federació Balear d'Escacs

Data: 16 de juliol de 2022
Hora: 18.30 hs.
- Lloc de joc:
Plaça Llibertat(Inca)
- Tipus de torneig i ritme de joc:
6 rondes per sistema suís, 5 minuts + 3 segons per jugada
(Bronstein)
- Desempats:
1.
2.
3.
4.

Resultat particular.
Bucholz -1, amb ajust FIDE de jugador virtual.
Bucholz total, amb ajust FIDE de jugador virtual.
Sonnenborn-Berger.

- Altres
Per a tot el no disposat en aquestes bases el torneig es
regirà per la normativa FIDE. El Club Incacs des Raiguer,
com organitzador, es reserva el dret de modificar les
presents bases en cas necessari.
- Inscripcions.
Les inscripcions es podran realitzar fins al dijous 15 de
juliol a les 22.00 hs., mediant formulari electrónic. Es pot
demanar el enllaç per a emplenar el formulari enviant un
correu electrònic a club.incacs@gmail.com o als telèfons
601.429.763 i 657.07.73.78, via WhatsApp.
La inscripció en el torneig implica l'acceptació de les
presentes bases.

L'organització es reserva el dret d'admissió, sobretot en el
cas de superar-se un nombre de persones que es consideri
elevat en relació a les mesures per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 cap a una nova
normalitat publicades en el BOIB núm. 112 de 20 de juny de
2020.
- Premis
S'entregaran trofeus (no acumulatius) per a tots els
guanyadors en les diferents categories i d'acord amb la
següent taula:
Trofeus del escolar:
Tres primers classificats dels torneig.
Tres primers sub-14-12-10-08
Primera fémina sub-16-14-12-10-08
Primer jugador del Incacs
Obsequis per a la resta de participants.
Trofeus del Obert:
Tres primers classificats del Obert
- Protecció de dades
Els pares, mares i/o tutors dels participants en el torneig
autoritzen la publicació de les seves dades personals en els
diferents
mitjans
de
comunicació
que
l'organització
consideri oportuns per a la necessària difusió de
l'esdeveniment (llistats de resultats, classificacions,
participants, fotos, etc.)
Es facilitará desinfectant hidroalcoholic per part dels
organitzadors durant tot el temps de la competició.
Serà obligatòria su utilització en l’entrada i en la
sortida del torneig per a tothom.
Es prohibeix l’entrada de públic a l'espai de joc. Els
acompanyants dels jugadors s'ubicaran en una zona
apartada de l'espai de joc on disposaran de cadires i
l'espai suficient per mantenir-se separats entre ells.
Es realitzarà un control de l´entrada per evitar
aglomeracions. Per tal de poder complir-ho, les
partides s’iniciaran a la vegada. No estarà permès temps
de demora.

