
 

TORNEIG   INAUGURACIÓ  

“  ANATOLY KARPOV CHESS ACADEMY  ”  

Bases del torneig:

I. ORGANITZACIÓ

Organitza:  L’Associació  Esportiva  d’Escacs Anatoly  Karpov amb la  col·laboració  de
l’Escola  d’Escacs  Costa  Brava,  el  Club  d’Escacs  Platja  d’Aro  i  el  Servei  d’Esports  de
l’Ajuntament de Platja d’Aro. La direcció i l’arbitratge estaran a càrrec d’en Carlos Salgado
Allaria.

II. LOCAL DE JOC

Palau d’Esports i Congressos de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, Pl. Europa s/n.

III. CALENDARI DE JOC I PARTICIPACIÓ

El torneig es disputarà el dissabte 25 de juny del 2022 de 10 a 14 hores.  Obert a
nens  i  nenes  fins  a  12  anys  per  categories:  Sub-8  (nascuts  els  anys  2014  i
posteriors), Sub-10 (nascuts els anys 2012 i 2013) i Sub-12 (nascuts els anys 2010 i
2011).

IV. INSCRIPCIÓ

La inscripció es pot realitzar:

a)  Omplint el formulari d’inscripció adjunt amb aquestes bases i  enviant-lo  per  e-
mail adjuntant el comprobant de pago de la inscripció a escola@eecb.cat o  per  
whatsapp al 636.43.90.36.

b) Online: Omplint el formulari al següent link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGPMYFJdPmTm5zhp-Ux1h4TTHEq6qQ6CV1qZMI73BHp1NsLg/viewform

La inscripció només estarà confirmada un cop s'hagi pagat,  per transferència o  
ingrés  bancari,  indicant  nom i  cognoms i  categoria al  següent  compte  (Escola  
d’Escacs Costa Brava)

Triodos Bank. IBAN ES43 1491 0001 2530 0005 9561

a) Nens i nenes que estiguin matriculats en algun centre escolar de Castell-Platja d’Aro i
S’Agaró, alumnes de l’activitat extraescolar d’escacs de l’Escola d’Escacs Costa Brava
o de l’Academia Karpov durant el 2022, 5€.

b) Resta de participants: 10€



 

V. SISTEMA DE JOC

Els emparellaments es realitzaran per ordinador amb el programa Swiss Manager en
tres categories per separat (sub-8, sub-10 i sub-12) i per sistema suís amb un mínim
de 5 rondes i un màxim de 8 (depenent del nombre de participants). En cas que no
hi hagi prou participants en una categoria, l'organització es reserva el dret d'ajuntar
una o diverses categories.

El ritme de joc serà de 10 minuts per jugador per a tota la partida, acumulant 5
segons per cada jugada realitzada. 

VI. DESEMPATS

Els possibles empats a punts en la classificació final de la fase prèvia es resoldrà de
la següent forma: a) Buchholz menys 1, b) Buchholz total, c) Progressiu-Acumulatiu,
d) Sorteig.

VII. PREMIS

Trofeus als  tres  millors  classificats  de  cada  categoria  (sub-8,  sub-10  i  sub-12), 
llicència  gratuïta pel  Club  d’Escacs  Platja  d’Aro  per  al  any  2023,  i  beques  
d’estudi a l’Anatoly Karpov Chess Academy (3 mesos als campions, 2 mesos als  
subcampions i 1 mes als tercers)

VIII. PUBLICITAT, FILMACIONS I FOTOGRAFIES

Els participants al torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals i fotos 
als diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri  oportuns per a la  
necessària difusió de l’esdeveniment (llistes de resultats, classificacions, participants,  
etc.).

IX. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Tot el que no estigui previst en aquestes bases es regularà pel Reglament de la
Federació Catalana d’Escacs i les Lleis dels Escacs de la FIDE (Handbook).

La participació al torneig suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms:  _________________________________________________________

Data de naixement: _____________________ Curs: __________________________

Centre escolar: ___________________________________________________________

Nom i cognoms del pare, mare o tutor: ________________________________________

Telèfon de contacte: ______________  E-mail: __________________________________

Si está federado, indicar club: ________________________________________________


