
























V FESTIVAL DE L’AEB CIUTAT DE LLUCMAJOR.
ABIERTO ONLINE CIUTAT DE LLUCMAJOR.
BASES
Inici a les 10.00 fi 12.00
Aquest torneig va dirigit per als jugadors residents a les Illes Balears. A causa de
el problema de no poder lliurar els premis fora de les illes ens veiem obligats a
restringir la participació.
Es jugarà a la plataforma en línia LICHESS.ORG
El ritme de joc serà de 3 minuts amb increment de 2 segons.
Sistema Arena amb bonificacions i Berserk.
L'organització donarà la classificació amb els premiats de manera provisional a la
fi del torneig.
L'organització es reserva el dret a revisar les partides dels guanyadors i decretar si
un jugador / a queda desqualificat si es comprova ajuda externa.
En cas de confirmar l'ús de dispositives mòbils se li retiraran tots els premis que
hagi aconseguit el jugador / a en aquest Festival i se li vetarà per participar en
activitats de l'AEB.
Automàticament el següent jugador / a passarà a ocupar el seu lloc (ja sigui per
optar a premi de la general o bé algun premi especial).
Només es tindrà en compte la classificació de jugadors inscrits en temps i forma al
torneig.
Les inscripcions sense totes les dades obligatòries sol·licitades no es donaran com
vàlides a l'efecte de premis.
Data màxima per inscripcions el 20 de novembre a les 20.00.
L'organització es posarà en contacte amb els jugadors inscrits per facilitar-los la
clau d'accés al torneig.
L'organització publicarà la llista de jugadors amb els seus respectius nicks abans
de l'inici del torneig.
L'organització és sobirana per a decidir sobre qualsevol conflicte o reclamació que
pugui aparèixer en aquest torneig.
Si a la zona de xat algun jugador no es comporta amb correcció pot ser eliminat del
Torneig i de la resta d'activitats del Festival per conducta antiesportiva.
El torneig serà vàlid per elo de
L'organització es posarà en contacte amb els guanyadors per tramitar el mitjà de
lliurament dels premis aconseguits.
Les contrasenyes per als tornejos no poden ser donades a altres persones, si algú
està interessat en participar que ho sol·liciti a l'organització.
Organitzen Club Escacs Llucmajor - AEB.
Patrocina Ajuntament de Llucmajor.
Entitats col·laboradores Editorial Chessy, Antenas 2000, Óptica IRIS.

