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REGLAMENT  TORNEIG D'ESCACS DE RÀPIDES 
 
Article 1. Organització. 
L'organització del Campionat universitari d'escacs de la Universitat de València Estudi General, 
(UVEG), correspon al Servei d´Educació Física i Esports (SEFiE), que podrà delegar la competència 
en la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana. 
 
Article 2. Participació.  
1.- El campionat tindrà caràcter obert per als membres de la comunitat universitària de la UVEG. 
2.- L'organització podrà establir límit d'inscripció, en funció de la capacitat de la sala. El límit haurà 
d'anunciar-se en la publicitat del campionat. 
3.- Si s'estableis el límit d'inscripció, s'acceptarien les inscripcions per ordre d’ELO FIDE, FEDA I 
SENSE ELO, en aquest últim cas, s'acceptaria per rigorós ordre d'inscripció (data). 
 
Article 3. Inscripcions. 
1.- Es realitzaran en les dates marcades pel SEFiE, en qualsevol dels campus de la UVEG.  
2.- Si en concloure la inscripció, el nombre d'inscrits superés la quantitat màxima prevista, es 
formalitzaran les inscripcions mitjançant l'ordre d’ELO FIDE, FEDA i posteriorment per rigorós ordre de 
registre de les inscripcions. 
3.- Per formalitzar la inscripció és necessari acreditar ser membre de la comunitat universitària de la 
UVEG. Es presentarà (Carnet de centre, rebut de matrícula, D.N.I, etc...) el primer dia de la competició. 
El participant es considerarà inscrit quan aparega en la llista elaborada pel SEFiE. 
 
Article 4. Bases tècniques. 
1.- La participació en aquest Campionat, dóna dret a tenir plaça en el torneig de competició interna. 
2.- Es jugarà pel sistema suís a un mínim de cinc rondes i un màxim de set, en funció del nombre 
d'inscrits. 
3.- El sistema de joc serà de 10 minuts per jugador a caiguda de la bandera. 
4.- S'aplicaran les regles en vigor de la FIDE per a aquest tipus de competicions. 
5.- Qualsevol jugador que sense causa justificada no es presente a alguna ronda, serà expulsat de la 
competició. És convenient avisar a l'àrbitre de l'absència. L'expulsió comporta la pèrdua de la plaça per 
al torneig intern. 
 
Article 5. Desempats i Classificació. 
1. Els empats a punts en la classificació final del torneig de ràpides, es resoldran pels sistemes: 
Bucholtz menys el pitjor resultat, Bucholtz total i Sonnen. 
2. Serà campió del torneig d'Escacs, el jugador que obtinga el primer lloc. L'empat es resoldrà per: 
• El resultat particular entre els jugadors empatats 
• El jugador que ha guanyat més partides. 
• El jugador que ha guanyat més partides amb peces negres. 
• El jugador que ha jugat més partides amb peces negres. 


