
 

avsantgenis@gmail.com                      CIF: G58392374                      http://avsantgenis.wordpress.com 
 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GENÍS 

DELS AGUDELLS 
Avgda. Jordà 29-31, local. 08035 BCN                                                                                    Tel 933 157 630 

Primer premi Barcelona Associacions 2011 

 

 

 

 

 

V TORNEIG D’ESCACS FESTA MAJOR 2016 SANT GENIS DELS AGUDELLS 
 

Tindrà lloc a la sala inferior habilitada a l’efecte al Centre Cívic Casa Groga, Avgda. Jordà 27 (accés 

pels Jardins Arnalot, darrera de la Casa Groga), el dissabte 4 de juny de 2016. Obert a tot jugador/a 

amb llicència o no. 

 

Es jugarà en sessió de tarda exclusivament, des de les 16:30 hores fins les 20:30. Vuit rondes a un 

ritme de 10 minuts per jugador. Horaris estimats de les rondes:  

 

16:15 Presentació dels jugadors  

16:30 h. 1a ronda  

20:00 h. 8a ronda  

 

Es jugarà pel sistema suïs a vuit rondes.  

 

Bases V Torneig d’Escacs Festa Major 2016 Sant Genís dels Agudells  
 

1. Organització: Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells.  

 

2. Lloc i Dates: Sala inferior Centre Cívic Casa Groga, Av. Jordà 27, el dissabte 4 de juny a partir de 

les 16:30h. en sessió de tarda.  

 

3. Format: El ritme de joc serà de 10 minuts per jugador. Es jugarà per sistema suïs a 8 rondes. En 

funció de la participació es podrà canviar el format del torneig a lliga. Es farà servir l’aplicació 

informàtica Sevilla.  

 

4. Jugadors: El torneig és obert a tots els jugadors/es, tinguin o no llicència federativa.  

 

5. Informació i inscripcions: La inscripció és gratuïta. Es pot formalitzar la inscripció trucant al 636 

667 300, o mitjançant el correu electrònic de l’A.VV.: avsantgenis@gmail.com (especificant a 

l’assumpte: escacs, i indicant en el cos del text; nom, cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic) 

o des del web de l’A. VV. omplint el formulari al que es pot accedir a la plana de la Festa Major 2016, 

fins les a les 24:00 hores del 3 de Juny de 2016, moment en el que les inscripcions quedaran tancades.  

 

6. Premis: Trofeu pels dos primers classificats. El lliurament de premis es farà el diumenge 5 de juny 

a la tarda, durant l’entrega dels diferents premis, a l’escenari principal de la Pça. Meguidó.  

 

7. Reglament: El torneig es regirà aplicant la normativa FIDE, FEDA i de la FCdE.  
 

El fet d’inscriure’s al torneig implica l’acceptació d’aquest reglament. Qualsevol altre assumpte no 

previst en aquest reglament serà resolt per la organització, la seva decisió serà inapel·lable. 


