Lliga online 2020 Club d’Escacs Tordera
Qui hi pot jugar?
Qualsevol jugador, soci, amic o simpatitzant del club.
Com m’hi puc apuntar?
Contacta amb en Dani Angelats (abans del 15 de juliol).
Quan es jugarà?
La fase prèvia es jugarà entre el juliol i l’octubre de 2020. La fase final es jugarà al novembre de
2020 (o abans si ja s’ha acabat la fase prèvia).
Com funciona?
Es crearà un grup de Whatsap entre els jugadors participants. Allà, els jugadors podran pactar
els horaris pels enfrontaments. Durant la fase prèvia, cada jugador jugarà sis partides a ritme
de 5+3 contra cadascun dels rivals. Després de cada enfrontament, s’informarà del resultat a
través del grup de Whatsap. La idea és jugar a la plataforma lichess.org, però si els dos
jugadors ho acorden, poden jugar de manera presencial.
La fase prèvia s’acabarà el dia 31 d’octubre a les 10 de la nit (o abans, si s’han acabat totes les
partides). Si hi ha partides pendents, el resultat serà 0-0. L’organització es reserva l’opció d’un
6 a 0 si només hi ha hagut voluntat de jugar per una de les parts. Criteris de classificació:
1234-

Punts totals
Punts contra els rivals empatats
Bucholz
Si afecta a les quatre primeres places, matx entre els implicats.

La fase final la jugaran els quatre primers classificats, en format eliminatori: primer contra
quart, i segon contra tercer. Els dos guanyadors jugaran la final. Els matxos d’aquesta fase final
seran al millor de vuit partides. En cas d’empat, es jugaran partides fins que un dels dos en
guanyi una, començant amb blanques el més ben classificat a la fase prèvia.
Què passa en cas de desconnexió?
El jugador que es desconnecti (i la plataforma no el deixi tornar a entrar a la partida) perdrà el
punt de la partida, tot i que podrà seguir jugant les altres partides de l’enfrontament.

