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XXXVIII  JOCS  ESPORTIUS  MUNICIPALS  D'ALCOI  2019-2020 

 

NORMATIVA  D'ESCACS  -  FASE  TABIYA  ALCOI 

 
1. Tots els participants han d'estar degudament inscrits pels seus respectius Clubs, 

Col·legis i la resta d'Entitats abans de l'inici de la competició, atenent al que 

establix la Normativa General de la Fase Municipal d'Alcoi dels XXXVIII Jocs 

Esportius. 

 

2. Les Categories, que jugaran juntes, són les següents:  

 

Benjamí (nascuts en 2010 i 2011).  

Aleví (nascuts en 2008 i 2009).  

Infantil (nascuts en 2006 i 2007).  

Cadet (nascuts en 2004 i 2005). 

 

3. El lloc de la competició és la Seu del Club d'Escacs Tabiya Alcoi, en el carrer 

Carrascar núm. 5 d'Alcoi (Associació de Veïns de Batoi).  

 

4. El torneig es jugarà per Sistema Suís amb programa informàtic a 5 rondes o 

partides, durant 4 jornades els Divendres 14, 21 (dos rondes), 28 de Febrer, i 6 de 

Març de 2020. L'horari serà de 18'30 a 19'30 hores. 

 

5. Els sistemes de desempat seran per este orde, 
 

a) Bucholz menys pitjor. 

b) Bucholz total. 

c) Sonnenborn-Berger. 

 

6. Tots els emparellaments i classificacions elaborades pel programa informàtic 

empleat es consideraran inapel·lables excepte error en la introducció del resultat. 

Els jugadors tenen l'obligació de comprovar abans de l'inici de cada ronda que 

tenen assignada la puntuació correcta. 

 

7. Durant la disputa de la seua partida cap jugador/a podrà absentar-se de la sala de 

joc sense l'autorització prèvia de l'Àrbitre. El/la jugador/a en torn de joc no podrà 

abandonar el seu tauler. 

 

8. Aquells jugadors que tinguen problemes amb l'horari en alguna jornada, poden 

avisar al Director Tècnic i Àrbitre Principal del torneig perquè els resolga 

l'assumpte, adaptant-los la partida. 
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9. Tot el no especificat en esta Normativa es regirà per les Bases Generals dels 

XXXVIII Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana, la Normativa General de la 

Fase Municipal d'Alcoi dels XXXVIII Jocs Esportius, i les Lleis dels Escacs de la 

FIDE (Federació Internacional d'Escacs) . 

 

10. La Direcció Tècnica de la competició anirà a càrrec del Club d'Escacs Tabiya 

Alcoi, sent el seu Director Tècnic i Àrbitre Principal Ximo Corbí Martí, correu 

electrònic:  joaquincorbi7@hotmail.com  ,  Tlf:  653.97.97.10 

 

11. Tota la informació amb el llistat dels participants, els emparellaments de les rondes 

i els seus resultats, i classificacions, es publicaran en la pàgina Web del Centre 

d’Esports d’Alcoi 

http://www.alcoi.org/ca/areas/deportes/jocs/esports_individuals.html 

i en la pàgina Web del Club d'Escacs Tabiya Alcoi 

http://www.ajedreztabiyaalcoy.es 

 

12. Els Premis seran els següents: 

 

a) Trofeu per als 3 primers Classificats, que s'entregaran al final de la temporada 

a Juny, en l'esdeveniment Esport en 3D. 

b) Concurs de Problemes amb Regals per a tots els participants. 

  

Organitzen: 

 
 

 

       

 

 

 

 

 
 
 
 

Col·labora: 
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