Bases Trofeu Refineria Web – Campionat de Mallorca Individual
2021 – Fase Final
Objecte
ARTICLE 1:
Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Individual 2021 –
Fase final. S’aplicaran a tots els jugadors participants en el citat campionat.

Descripció del Campionat
ARTICLE 2 (Informació administrativa):
1. Es celebrarà a la Sala de Premsa del Velòdrom Illes Balears, Av. Uruguai S/N, Palma.
2. El calendari serà el següent:






Ronda 1: Divendres 10 de desembre, a les 20:00.
Ronda 2: Dissabte 11 de desembre, a les 16:30.
Ronda 3: Diumenge 12 de desembre, a les 16:30.
Ronda 4: Dissabte 18 de desembre, a les 16:30.
Ronda 5: Diumenge 19 de desembre, a les 16:30.

ARTICLE 3 (Requisits de participació)
1. Els jugadors participants seran els següents:



Els 3 primers jugadors amb fitxa federativa en vigor amb un club de Mallorca que acceptin
la participació en el campionat en estricte ordre decreixent de la llista d’ELO FIDE d’octubre.
Els tres primers classificats del Campionat de Mallorca Individual 2021 – Fase Prèvia.

2. A dia 20/10/2021, data de publicació d’aquesta versió de les bases, els jugadors que han
acceptat la participació són els següents:




Pedro Mascaró March (2356)
Sebastià Massanet Massanet (2261)
Salvador Castell Cantero (2230)

Aquests jugadors no podran participar en el Campionat de Mallorca – Fase Prèvia. Tampoc podran
participar en el campionat esmentat els jugadors, amb fitxa federativa en vigor amb un club de
Mallorca, amb ELO FIDE d’octubre major a 2230 per haver declinat la invitació de la Delegació de
Mallorca per a la seva participació en el Campionat de Mallorca – Fase Final. [Veure Historial de
Versions i Fe d’Errates]
3. En cas de renúncia d’algun jugador dels 3 convidats, si aquesta es notifica abans de dia 27
d’octubre, la Delegació de Mallorca el substituirà per un jugador aplicant els mateixos criteris de
l’Article 3.1, punt 1. En cas que la renúncia no sigui abans de dia 27 d’octubre, la Delegació de
Mallorca el substituirà per un jugador que hagi participat en el Campionat de Mallorca Individual
2021 – Fase Prèvia en estricte ordre decreixent de la classificació final.
4. En cas de renúncia d’algun jugador dels 3 classificats mitjançant el Campionat de Mallorca
Individual 2021 – Fase Prèvia, la Delegació de Mallorca el substituirà per un jugador que hagi
participat en el mateix campionat en estricte ordre decreixent de la classificació final.

5. Els jugadors i les persones autoritzades a entrar a la sala de joc estan obligats a complir els
protocols per la Covid-19 dels que informarà l’àrbitre principal al començament del campionat.
ARTICLE 4 (Sistema de Competició)
1. Es disputarà un Round-Robin entre els 6 jugadors a una volta.
2. El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida, amb 30 segons d’increment per a cada
jugada. Es posaran els rellotges en marxa a l’hora d’inici de la sessió, donant-se per perduda la
partida al jugador que no comparegui en el termini de 30 minuts.
3. No es podran sol·licitar byes.
4. Els emparellaments es realitzaran amb ajuda del programa informàtic Swiss-Manager.
5. El sorteig tindrà lloc dia 28 de novembre en la plataforma Zoom, anunciant-se amb antelació
l’enllaç per poder-lo seguir.
6. En el cas de retirada d’un jugador, no es tindran en compte per la classificació final les partides
que hagi disputat fins al moment de la renúncia.
ARTICLE 5 (Desempats)
1. Els desempats es resoldran pels següent sistemes i en l’ordre en el que s’expressen:
-

Major suma de punts obtinguda en les partides entre els jugadors implicats en el
desempat.
Sonneborn-Berger.
Sistema Koya.
Major nombre de victòries.
Major nombre de victòries amb negres.
Desempat a 2 partides ràpides a ritme 10’+5’’, intercanviant-se els colors.
Desempat a 2 partides llampec a ritme 3’+2’’, intercanviant-se els colors.
Sorteig.

ARTICLE 6 (Premis i Classificació al Campionat de Balears)
1. Es lliuraran els següents premis:




Primer classificat del campionat: 300 € + trofeu.
Segon classificat del campionat: 200 € + trofeu.
Tercer classificat del campionat: 150 € + trofeu.

2. El primer classificat serà nomenat Campió de Mallorca Absolut.
3. Els dos primers classificats seran considerats representants de la Delegació de Mallorca en el
Campionat de Balears Individual 2022.
4. El lliurament de premis tindrà lloc dia 19 de desembre en finalitzar l’última ronda. És obligatòria
l’assistència a l’acte per rebre els premis i distincions associades.
ARTICLE 7 (Comitè de Competició)
1. El Comitè de Competició serà la Jutgessa Única de la Federació Balear d'Escacs. Tota reclamació
davant la mateixa haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a una hora després de
la finalització de la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

ARTICLE 8 (Altres normes de joc)
1. En finalitzar la partida el guanyador, o el jugador amb peces negres en cas de taules, haurà de
comunicar a l’àrbitre el resultat i lliurar-li l’original de les planelles. Les peces es col•locaran en la
seva posició inicial.
2. Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics (rellotges intel·ligents o altres
dispositius) durant les partides. En cas d’utilització, el jugador perdrà la seva partida, serà expulsat
del torneig i serà sotmès al Reglament de Disciplina. Els aparells electrònics es podran tenir dins
la sala sempre i quan estiguin completament apagats i o bé s’hagin deixat a la taula de l’àrbitre o
estiguin en una borsa tancada la localització de la qual haurà de ser aprovada per l’àrbitre.
3. No està permès analitzar en la sala de joc. A aquest efecte s’habilitarà una sala d’anàlisi, vora la
sala de joc.
4. El torneig serà vàlid a l’efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE.

Disposicions addicionals
1. Per tot el no disposat en aquestes bases s’aplicarà per al desenvolupament de la competició els
reglaments i lleis de la FIDE en vigor en el moment del seu inici.
2. Els participants en el torneig autoritzen la inclusió de les seves dades en la plataforma arbitral
escollida i la publicació de les seves dades personals i de la seva imatge en els diferents mitjans de
comunicació que la FBE consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats
de resultats, classificacions, participants, fotografies, etc.).
3. L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient a l’inici
del campionat si es detecten errors manifests o situacions sobrevingudes.

Disposició final
Les presents bases deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual
o inferior al mateix. La participació dels jugadors en el Campionat de Mallorca Individual 2021
suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

Historial de Versions i Fe d’Errates



Versió 1: Publicada dia 08/10/2021.
Versió 2 – actual: Publicada dia 20/10/2021.
o S’ha modificat l’Article 3.2. després de que la Delegació de Mallorca de la FBE fos
informada d’un error en la comunicació amb el jugador Pedro Mascaró March, qui
en cap moment va renunciar a la participació i que accepta la invitació de la
delegació. S’ha actualitzat la llista de jugadors convidats d’acord al fet anterior amb
el beneplàcit del jugador Lester Tattersall Rodríguez, jugador convidat en la Versió 1
de les bases, i que podrà disputar, en cas d’estar interessat, la Fase Prèvia del
Campionat de Mallorca Individual. La Delegació de Mallorca de la FBE es disculpa
per l’error i vol donar les gràcies a tots els jugadors implicats per la comprensió de
la situació i la bona voluntat mostrada.

Alejandro Gómez Olivares
Vicepresident 2n (Vicepresidència per Mallorca)

