
BASES PRIMER TORNEIG DE NADAL INFANTIL DE BENIGÀNIM

DATA :   DIUMENGE 18 DE DESEMBRE DE 2011
LLOC :    HALL AUDITORI MUNICIPAL DE BENIGÀNIM

                             HORA :  10 DEL MATÍ

    Participants :
                                    SUB-8 Nascuts en el 2003 i posteriors
                                    SUB-10 Nascuts en el 2001 i 2002
                                    SUB-12 Nascuts en el 1999 i 2000
                                    SUB-14 Nascuts en el 1997 i 1998
  
  Inscripció gratuïta. La mera inscripció suposa l´ acceptació de les presents bases
  Enviar e-mail a:   escacs.beniganim@gmail.com    ó
  Telefonar al 647-861114 ( Ernest J. Pallàs )
  Indicar: nom, cognoms, data de naixement, ELO FIDE o FEDA i club al que
  es pertany.
  Data límit:  fins el divendres 16 de desembre a les 24:00 h o fins completar 
  l´aforament ( màxim 60 jugadors ).

  Tot aquell jugador que no es presente a jugar i no justifique la seua 
absència,no serà admés per a participar en futures edicions

    Sistema de joc:

  Sistema suïs a 6 rondes elaborades amb programa informàtic Swiss Manager.

  Es jugaran dos tornejos: 
 

A.- Sub-14. Podran participar-hi els jugadors sub 14 i sub-12
B.- Sub-10. Hi participaran els jugadors sub 10 i sub-8.

   Desempats

      1º Bucholz menys pitjor resultat
      2º Sonnen-Berger
      3º Progressiu

     La partida no jugada computarà com a mig punt per als desempats.
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   Ritme de joc

   10 minuts per partida per a cada jugador.

   Tractament de les jugades il.legals

    La primera i segona jugada il.legals es penalitzaran amb un increment de dos 
minuts per al jugador rival. La tercera suposarà la pèrdua de la partida.

   Horari

     De 9:45 a 10:00.-h  confirmació de l´assistència
      1a Ronda 10:15.-H
      2a Ronda 10:45.-H
      3a Ronda 11:15.-H
      4a Ronda 11:45.-H
      5a Ronda 12:15.-H
      6a Ronda 12:45.-H

  Clausura : 13.30h. Entrega de trofeus .

   Trofeus

  Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de cada categoria : sub-8 ; 
 sub-10 ; sub-12 ; sub-14 . També hi haurà trofeu per a la primera fèmina de cada 
categoria i per al primer classificat local. Els premis en cap cas seran acumulables. 
  

     Organitza :       CLUB D'ESCACS BENIGÀNIM 

     Col.labora :    - REGIDORIA D'ESPORTS DEL M.I. AJUNTAMENT 
                                DE BENIGÀNIM

         - FEDERACIÓN VALENCIANA DE AJEDREZ

     Patrocinen : - M.I. AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM 
    -  EXCMA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA


