CIRCUIT ONLINE “ACE” CATEGORIES 2021

Bases del torneig:
1. El Circuit
El circuit constarà de 4 tornejos que es realitzaren els dissabtes 23 i 30 de gener i 6 i 13
de febrer de 2021, de 10:30 a 12:30.
Es jugarà per internet, en un sol grup, partint amb l’ELO que es tingui a la plataforma
d’escacs Lichess (Imprescindible, registrar-se a aquesta plataforma per poder
participar), del qual comptarà per a ELO de Lichess.
A continuació es faciliten els enllaços dels tornejos que es jugaran en el circuit:
Enllaç 1er. Torneig 23-01-2021 : https://lichess.org/tournament/xRt0diOj
Enllaç 2on. Torneig 30-01-2021: https://lichess.org/tournament/iYks1d5g
Enllaç 3er. Torneig 6-02-2021: https://lichess.org/tournament/kTX120iS
Enllaç 4art. Torneig 13-02-2021: https://lichess.org/tournament/NMLfgrvo

2. Inscripcions:
Per inscriure’s cal omplir un formulari: https://forms.gle/bQYdiBUB51dMtBpw9 amb
les dades que es demanen, posteriorment, i un cop hàgim comprovat que les dades
facilitades siguin correctes, els facilitarem mitjançant correu, la clau per poder accedir
al torneig.
A continuació, els proporcionem el següent correu, en el cas de tenir qualsevol dubte:
acebaixbllob@gmail.com

3. Aparellaments:
Es faran amb el criteri d'aparellaments de Lichess.
Com es realitzen els aparellaments a Lichess?
Al principi del torneig, els i les jugadores s’aparellaran en base a la seva puntuació, i
quan s’acabi cada partida es romandrà a la sala per esperar a jugar la següent, i
d’aquesta forma s’aniran aparellant els jugadors i jugadores mitjançant una puntuació

similar a l’obtinguda, aquest fet minimitza aquest temps d’espera, encara que és
possible que no es jugui contra la totalitat dels participants de cada torneig.

4. Finalització del torneig:
El torneig té un rellotge de compte enrere, quan s arriba a zero, es congelen les
classificacions del torneig i es proclama el guanyador o guanyadora.
Les partides que s’estiguin jugant estiguin hauran d'acabar, tot i que no comptaran pel
resultat del torneig.
Important:
Hi ha un compte enrere pel primer moviment. Si no es fa el primer moviment dins el
temps, es perdrà la partida.
Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concediran punts
a cap dels jugadors/res.

5. El ritme de joc:
Les partides seran de 10 minuts a finish per cada jugador/a, sense increments.
Com és per internet, les equivocacions per col·locar erròniament una peça, en el
moment de marcar la casella, o qualsevol altre problema, no es podran reclamar.

6. Categories: Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, sub-18 i Sub-20
Es jugaran totes les categories juntes amb classificacions diferents (veure apartat 8.
Puntuacions classificació general dels 4 tornejos)

7. Càlcul de les puntuacions de cada torneig.
Les partides guanyades : 2 punts
Les taules : 1 punt.
Derrotes : 0 punts.
No hi haurà puntuació Arena Streaks , ni Berserk.

8. Puntuacions Classificació general dels 4 tornejos.
Per a cada torneig els 5 primers de la classificació general rebran una sèrie de punts:
El primer: 12 punts

El segon: 9 punts
El tercer: 7 punts
El quart: 4 punts
El cinquè: 2 punts.
A la finalització del Circuit se sumaran els punts obtinguts per classificació, i d'aquí
sortiran els campions de la classificació general de Circuit.
Si hi han empats, es tindran en compte els punts assolits en cada torneig de Lichess, si
persisteix l'empat, el jugador o jugadora de menor ELO quedaria per sobre.
A part cada categoria tindrà la seva classificació particular sumant els punts assolits a
cada torneig. En el cas de que hagi empat, el jugador o jugadora de menor ELO
quedaria per sobre.

9. La participació en el torneig
Implica la total acceptació d'aquestes bases.
El mateix temps els jugadors i jugadores participants autoritzen la publicació de les
seves dades esportives en els diferents mitjans de comunicació de l'ACE(Associació de
Clubs d’Escacs del Baix Llobregat)com la dels seus respectius Clubs associats, llistats de
resultats, classificacions, participants, partides...

10. L'organitzador
Es reserva el dret de canviar qualsevol punt d'aquest reglament.

