
XX Anniversary AEAC (Spania)

Asociația spaniolă de șah prin corespondență (AEAC), devenită de sine stătătoare în 
ianuarie 2002, își aniversează al 20-lea an de existență printr-o serie de trei categorii 
de turnee memoriale. Acestea sunt: un turneu invitațional închis, un turneu open și un 
turneu tematic. 

Găsiți aici toate amănuntele https://www.iccf.com/message?message=1457

          XX Anniversary AEAC Closed

La acest turneu se poate participa pe bază de invitații adresate delegaților naționali. 
Ratingul minim necesar este 2475, pentru a se asigura cat. 10 sau mai mare, cu 13-17 
participanți.
Data de start: Octombrie 25, 2021.
Se va juca cu un control de timp de 50 zile/10 mutări, cu duplicare după 20 de zile, 45 
zile întrerupere pe an.
Premii: o cupă memorială pentru câștigător, medalii AEAC pentru locurile 2 și 3.

XX Anniversary AEAC Open

Aici se poate participa indiferent de rating. Turneul se va juca într-o singură fază. 
Jucătorii vor fi repartizați în grupe de câte 11-13 jucători, în ordinea ratingului, astfel ca
jucătorii unei grupe să aibă ratinguri apropiate. Numărul grupelor va depinde de 
numărul total de jucători înscriși.
Data de start: Octombrie 25, 2021.
Aici există o taxă de participare de 8 euro, iar pentru jucătorii spanioli 5 euro. 
Se va juca în Triple Block System, detaliile vor fi stabilite după formarea grupelor.
În grupele de cat. 1 sau mai mare se vor putea obține norme pentru titlurile ICCF.

Inscrieri
Datorită modului de formare a grupelor un jucător se poate înscrie într-o singură 
grupă.
Înscrierile se trimit prin e-mail direct organizatorului Josep Guevara i Pijoan pe adresa 
de e-mail: josepguevara@ajedrezaeac.com, cu copie către trezorierul AEAC pe adresa 
carloshuguet@ajedrezaeac.com.

Cererea de înscriere trebuie să conțină următoarele date ale jucătorului:

1. Name and surname.
2. National Federation
3. ICCF title.
4. ICCF rating sau ELO-ul FIDE și FIDE ID dacă există.
5. Copia chitanței cu care s-a făcut plata, fără aceasta înscrierea nu va fi 
înregistrată.

Taxa poate fi achitată în două moduri:

1. Transfer bancar in contul AEAC in BBVA,

     titular AEAC, IBAN: ES94 0182 2284 64 0208535333.
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2. Pay-Pal. Ordin de plată prin e-mail la 
adresa: aeactesoreriapaypal@ajedrezaeac.com.

Înscrierea devine fermă numai după confirmarea sumei de către trezorier. 
Data limită pentru înscriere : Septembrie 20, 2021.

Premii
Primii trei clasați vor primi medalii.

XX Anniversary AEAC Thematic Tournament Spanish – Ruy López Opening

Mutările tematice sunt: 1. e4, e5 2. Nf3, Nc6 3. Bb5
Aici se poate participa indiferent de rating. 
Taxă de participare este 8 euro, iar pentru jucătorii spanioli 5 euro. 
Se va juca în Triple Block System cu 450 zile pentru toate fazele.
Turneul nu va conta la calcului ratingului.

Playing system
Turneul se va juca în 2 sau 3 faze, în funcție de numărul de înscrieri, vor fi partide 
duble, una cu albele, una cu negrele.
Preliminary Phase
Grupele vor avea 5 sau 7 jucători, la startul turneului se va anunța numărul calificărilor 
din fiecare grupă.
Semifinal Phase
Se va juca în aceleași conditii ca in preliminarii.
Final
Primii trei clasați vor primi medalii.

Registrations
Sunt permise înscrieri multiple, dar se pot obține maximum două calificări pentru 
semifinale și una pentru finală.
Înscrierile se trimit prin e-mail direct organizatorului Josep Guevara i Pijoan pe adresa 
de e-mail: josepguevara@ajedrezaeac.com, cu copie către trezorierul AEAC pe adresa 
carloshuguet@ajedrezaeac.com.

Cererea de înscriere trebuie să conțină următoarele date ale jucătorului:

1. Name and surname.
2. National Federation
3. ICCF title.
4. ICCF rating, ELO-ul FIDE și FIDE ID dacă există.
5. Copia chitanței cu care s-a făcut plata, fără aceasta înscrierea nu va fi 

înregistrată.

Taxa poate fi achitată în două moduri:

1. Transfer bancar in contul AEAC in BBVA,

a. titular AEAC, IBAN: ES94 0182 2284 64 0208535333.

2. Pay-Pal. Ordin de plată prin e-mail la 
adresa: aeactesoreriapaypal@ajedrezaeac.com.
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Înscrierea devine fermă numai după confirmarea sumei de către trezorier. 
Data limită pentru înscriere : Septembrie 20, 2021.


