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XV CIRCUIT RÀPID SANT MARTÍ 2023 
 

1. Organització: Club d’Escacs Sant Martí. 

2. Lloc i Dates: Carrer Selva de Mar 215; a la sisena planta del Centre Cívic. Es jugaran els següents 

dimecres de l'any 2023, sempre a partir de les 19 hores. 

I Prova 

18 de Gener 

II Prova 

15 de febrer 

III  Prova 

15 de març 

IV Prova 

19 d’abril 

V Prova 

17 de maig 

VI Prova 

21 de juny 

VII Prova 

20 de setembre 

VIII Prova 

18 d’octubre 

XI Prova 

15 de novembre 

3. Format: El ritme de joc serà de 5 minuts per jugador. Es jugarà en sistema suïs a 7 rondes o bé per 

sistema lliga, depenent del nombre de participants. Cadascuna de les 9 proves és independent de les altres i 

es pot participar en el nombre que es vulgui. Al final de l’última prova es farà una suma dels punts obtinguts 

per cada jugador per designar la classificació final del XV Circuit Ràpid Sant Martí 2023. Cada torneig està 

puntuat de la següent manera: 

1º 25 punts 6º 10 punts 11º 5 punts 

2º 20 punts 7º 9 punts 12º 4 punts 

3º 16 punts 8º 8 punts 13º 3 punts 

4º 13 punts 9º 7 punts 14º 2 punts 

5º 11 punts 10º 6 punts 15º 1 punt 

 

4. Inscripcions: Gratuïta i oberta a tots els jugadors, tinguin o no llicència federativa. Es pot formalitzar al 

mateix club just abans de cada prova. 

5. Desempats per prova individual: Els desempats depenen del tipus de torneig que –suïs o round robin-, Si 

es tipus suïs s’utilitzaran aquest desempats per aquest ordre: bucholz brasiler (- pitjor resultat, amb ajust 

FIDE), bucholz mitjà (- mitjor y pitjor resultats, amb ajust FIDE), progressiu-acumulativo, bucholz complert 

i major número de victòries. Si es tipus round robin s’utilitzaran aquest desempats per aquest ordre: 

sonneborg-berger, sistema koya, resultat particular y major número de victòries. En cas de que persisteixi 

l’empat en qualsevol dels tipus empleats, es farà un armaggedon per desempatar. 

6. Desempats finals i premis:  Major nombre de primers llocs, seguit del major nombre de segons llocs, i 

així successivament fins les darreres conseqüències. Trofeus als tres primers classificats de la general, al 

millor sots-16 (nascuts a partir de 2007 inclòs) i al millor +60 (nascuts abans de 1963 inclòs). Perquè 

existeixi el premi han de haver un mínim de 3 participants de cada categoria. Els premis s’entregaran el dia 

25 de novembre de 2023, desprès del XXXX Social de Ràpides. S’ha de jugar un mínim de 6 proves (2/3 

parts) per optar a qualsevol premi. 

7. Reglament: El torneig es regirà aplicant la normativa FIDE, FEDA i de la FCdE. Qualsevol punt no 

previst, la direcció del torneig podrà fer els canvis que consideri oportuns. 

8. Les decisions arbitrals seran inapel·lables. El director del torneig serà el sr. Jordi Sabater Comas. 

9. La participació en aquest torneig suposa l’acceptació per part del jugador d’aquestes normes. 

L’organització es guarda el dret d’admissió per inscriure o no a qualsevol jugador. 

http://members.xoom.com/cesantmarti

