I OBERT NOCTURN OLIVA 2008
Dissabte 2 d'agost de 2008
Des de les 20:00 hores fins la 1:00 de la matinada. Parant 1 hora per a sopar.

Al Parc de l'Estació (aire lliure)
En cas de pluja el torneig s'aplaçarà per a un altre dia.
Sistema de joc: Suís a 9 rondes
Ritme de joc: 5 minuts per jugador més 3 segons d'increment per jugada.

PREMIS
1r Classificat: 100 € i Trofeu
2n Classificat: 70 € i Trofeu
3r Classificat: 50 € i Trofeu
4t Classificat: 40 €
5é Classificat: 30 €
Del 6 a 20 Classificat: 20 €

Locals:
1r Classificat: Trofeu
2n Classificat: Trofeu
3r Classificat: Trofeu
1r Classificat Sub 16: Trofeu

Inscripcions:

Bases:

Obertes fins l'1 d'agost o fins cobrir les places (80 jugadors)
Per correu electrònic: escacsoliva@gmail.com indicant nom, cognoms,
i club.

1. Els emparellaments es realitzaran mitjançant un
programa informàtic.
2. El sistema de desempat es decidirà abans de
començar el torneig.
3. Una incomparecència suposarà la retirada del
jugador.
4. El no especificat en estes bases es regirà per les
normes de la FIDE.
5. Els premis són indivisibles.
6. Les decisions de l'àrbitre seràn inapel·lables.
7. L'organització es reserva el dret d'admisió.
8. Participar en este torneig suposa la tàcita
acceptació de les bases.

Preu de les inscripcions:
Tots els jugadors estaran obligats a pagar inscripció.
General: 10 €
Sub 18 i locals: 5 €
Pagament de les inscripcions:
Al local de joc fins mitja hora abans del començament.
Per transferència al següent compte corrent de la CAM:
2090 - 0271 - 59 - 0040427289 (Titular: Club Ajedrez Oliva)
El pagament es farà individualment indicant en concepte “nocturn” i el
nom del jugador. Després caldrà enviar un correu a per a confirmar la
inscripció.
L’organització obsequiarà a tots els participants que abonen la inscripció
per transferència amb un entrepà i refresc per a sopar.

