
I Torneig Femení per Equips de Barberà del Vallès 

BASES 

DATA 

El torneig es disputarà el dissabte 11 de març de 2023 de 10 a 13:30 hores 

(aproximadament). Les participants hauran d’estar a la sala de joc a les 9:45 hores per 

confirmar la inscripció. 

LOCAL DE JOC 

Es jugarà a la Torre d’en Gorgs (C/ de la Torre d'en Gorgs, 40, Barberà del Vallès, 

Barcelona). 

EQUIPS 

Els equips estaran formats per tres jugadores. Poden participar tant jugadores federades 

com no federades i no cal que les jugadores d’un mateix equip pertanyin al mateix club. 

Abans de començar el torneig s’haurà de presentar una llista amb l’ordre de forces, que 

s’haurà de mantenir durant tot el torneig. 

El rànquing es farà en funció de la mitjana d’ELO català ràpid. A les jugadores sense 

ELO se’ls hi assignarà una puntuació de 1300. 

INSCRIPCIONS 

El termini d'inscripció finalitzarà el dia 10 de març de 2023 a les 21:00 hores. Les 

inscripcions es faran per correu electrònic a yolanda93castillo@gmail.com o per telèfon 

o WhatsApp al 692 49 49 16. Cal indicar el nom de l’equip i nom i cognoms de les 3 

jugadores. 

La inscripció és gratuïta. 

Si algú vol jugar però no té equip, es pot posar en contacte amb nosaltres i intentarem 

trobar-ne un. 

SISTEMA DE JOC 

Es disputaran entre 5 i 7 rondes, en sistema Lliga o Suís, depenent del nombre d’equips 

inscrits. El sistema de puntuació serà Olímpic, és a dir, comptaran la totalitat de punts de 

les 3 jugadores. El ritme de joc serà de 8 minuts amb 5 segons d’increment per jugada. 

L’equip que, sense causa justificada, no es presenti a la primera ronda o qualsevol altre 

ronda de joc restarà eliminat de la competició. 

SISTEMES DE DESEMPAT 

1. Punts de Matx (2 per victòria, 1 per empat, 0 per derrota). 
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2. Resultat Particular. Respecte a punts de matx. 

3. Buchholz total (en cas de sistema Suís) o Sonneborn-Berger (en cas de Lliga) 

COMITÈ DE COMPETICIÓ: 

No hi haurà comitè de competició i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables. 

PREMIS 

Trofeu per als tres primers equips classificats i per al millor equip del mateix club. 

Per optar al premi de club, caldrà que les 3 jugadores siguin del mateix club o dues del 

mateix club més una no federada. 

Els premis no seran acumulables. 

El lliurament de premis serà després d'acabar l'última ronda (aproximadament 13:45h). 

TELEFONIA: 

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense 

autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, per a l'esportista comporta la 

pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: 

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui 

previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCE o la FIDE. 

 


