CLUB D’ESCACS VILAFRANCA
Passatge Alcover, 2
08720 Vilafranca del Penedès
vilaescacs@gmail.com

Per qualsevol dubte podeu enviar un WhatsApp al 630 801 126 (Josep Colet)
Si us plau envieu les inscripcions abans del dimecres 16 d’octubre.

Bases del 14è Torneig Gegant d’escacs escolar
El diumenge 20 d’octubre de 2019 es celebrarà a la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca del Penedès el
catorzè Torneig Gegant d’escacs escolar que organitza el nostre club amb la col·laboració del Consell
Esportiu de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Objectiu
Promocionar i fomentar els escacs a nivell escolar. El Club d’Escacs Vilafranca amb l’ajut inestimable dels
centres educatius, el Consell Esportiu de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, té la
intenció d’apropar el món dels escacs al carrer mitjançant aquest Torneig.
Bases
Hi podran participar totes les escoles de Vilafranca i de la comarca que ho desitgin.
No hi ha cap límit en el nombre d’inscripcions per escola.
L’edat màxima per a participar serà la dels nascuts l’any 2003.
Reglament
La competició es disputarà per l’anomenada fórmula de GEGANT – Suïs, dues rondes, procurant que dos
jugadors de la mateixa escola no juguin entre ells. Puntuaran pel Torneig GEGANT els sis primers jugadors
de la llista de forces presentades per l’escola i guanyarà l’escola que aconsegueixi més punts.
En cas d’empat, s’adjudicaran 10 punts per cada punt del primer tauler, 8 per cada punt del segon, 6 per
cada punt del tercer, 4 per cada punt del quart, 2 per cada punt del cinquè i 1 per cada punt del sisè.
Per tant, remarcar la importància en la presentació de l’ordre de la llista de cada escola.
Hi haurà un trofeu especial (Trofeu Gran Gegant) per a l’escola que obtingui més punts en total, per tant,
quants més jugadors/es presenti una escola, més possibilitats tindrà de guanyar aquest premi.
L’hora de presentació dels jugadors serà de les 9:45 a les 10:00 del matí, a continuació s’iniciarà el Torneig.
És obligatòria la inscripció prèvia.

Les inscripcions finalitzaran el dimecres 16 d’octubre de 2019

Premis
3 trofeus a les tres primeres escoles classificades en la modalitat GEGANT.
1 trofeu especial per a l’escola que més punts assoleixi entre tots els seus jugadors/es (Gran Gegant).
Medalles per a tots els nens/es que hagin guanyat la seva partida o hagin fet taules en cas de portar les
negres.
Medalles de record per aquells que no hagin obtingut cap premi.
Preu
Inscripció gratuïta.

En cas de pluja o mal temps el Torneig es disputarà a l’Agrícol, Passatge Alcover nº 2.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica
1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, queda consentida pels pares, mares o tutors
legals dels participants menors d’edat per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin
clarament identificables a l’haver participat aquests en el torneig.

