XIII Obert Internacional de Benimodo
Bases
Data: 19 d´ Agost de 2018
Lloc de joc:
Casa de la Cultura - Avinguda. del Llaurador 7 (Local
climatitzat)
Benimodo (València)
Horari: De 10:30h a 14:00h
Sistema de joc: Suís a 6/7 rondes
Ritme: 7 minuts per jugador més 3 segons per
jugada. (El temps de cortesia serà fins a la caiguda
de bandera.)
Desempats:
1º Butcholz FIDE menys pitjor resultat
2º Butcholz FIDE total
3º Berger
4º Resultat particular
5º Victòries
Emparellaments:
S´utilitzarà programa informàtic. Les decisions de
l´àrbitre principal seran inapel.lables.
Inscripcions:
Whatsapp: 615 488 428 de 21:00 a 22:00
e-mail: obertbenimodo@gmail.com
Inscripcions fins Dissabte 18 d'Agost a les 20:00
hores o arribar a 60 jugadors.
Preus de la inscripció:
Inscripció general: 10€
Jugadors locals: Gratuïta
Jugadors Elo Fide >2300 Gratuïta
Pagaments el dia del torneig fins a les 10:15
Els jugadors que no confirmen i paguen abans de
les 10:15 no seran emparellats i en tot cas entraran
en 2a ronda.
El Campió i subcampió del torneig es
classificaran per la Final de la Copa Campions,
igualment, el millor Sub16 també es classificarà
per la Final de la Copa Campions en la categoria
Sub16, segons marque la federació.

Els participants autoritzen la publicació, per part de
l'organització, de les seues dades a efectes de
publicació de resultats i publicitat del torneig a les
webs oficials, açò inclou també fotografies o vídeos
que puga fer l’organització. No es permetrà la
realització de fotografies sense l'autorització de
l'àrbitre. La participació en el torneig implica la total
acceptació de les bases.
El torneig es regirà per les normes FIDE.
Direcció técnica de la FACV.
Els participants són responsables de comprovar que
tenen assignada la puntuació correcta. No
s'admetran reclamacions una vegada començada la
ronda següent.

Premis
Clas. general
1r Trofeu
2n Trofeu
3r Trofeu
4t
5é
6é

Premis
150,00 €
80,00 €
60,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €

1r Elo Fide 1901 - 2000
1r Elo Fide 1801 - 1900
1r Elo Fide fins a 1800

30,00 €
30,00 €
30,00 €

1r Veterà
1a Fèmina
1r Sub 16
1r Local
2n Local
3r Local

Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu
Trofeu

** Els premis en metàl·lic no són acumulables i els
trofeus es poden acumular amb premi en metàl·lic
però no més d’un trofeu.

