
Torgeig de Magic Tierras Baldías

Bases

1. Torneig a 5 rondes al millor de 3 partides, després hi haurà TOP 4

2. Cada Ronda serà de 50 minuts, una volta finalitzats els 50 minuts hi hauran 5 

torns de prórroga fins a finalitzar les partides. Cal saber que una vegada 

completats els 50 minuts, al jugador que estiga jugant se li asignarà el torn 0.

3. Una volta acabada una partida, els dos participants s’arrimarán a la taula dels 

arbrits per a donar constància del resultat, vos roguem que si no teniu intenció 

de continuar amb el torneig ho indiqueu ara per facilitar els tràmits.

4. Quan tots els resultats estiguen tramessos, els penjarem, i a partir d’aquest 

moment hi hauran 5 minuts per a que tots els jugadors revisen si els resultats 

són correctes.

5. Quan comencem la ronda 2 i següents, NO ES PODRAN CANVIAR ELS 

RESULTATS DE LES RONDES ANTERIORS.

6. Els arbrits seràn 2, als quals qualsevol participant podrà recórrer en cas de 

dubte.

7. Esta TOTALMENT PROHIBIT rebre diners o qualsevol benefici per deixar-se 

guanyar o pactar. El que pacte d’aquesta manera serà expulsat del torneig.

8. Les taules hi seràn correctament numerades, i les parelles només tenen que 

sentar-se en la taula que corresponent una volta penjats els emparellaments.

9. Hi haurà un descans de 10 minuts entre ronda i ronda, i pararem per a dinar.



10.  El torneig és farà al métode Suiss: guanyador 3pts, empat 1pt, perdedor 0pt, 

els emparellaments són totalment aleatoris però emparella jugadors amb 

resultats parells, per mantindre la máxima igualtat posible. Els métodes de 

desempat serán el OMW(Valora lo bons que han sigut els oponents), 

PGW(Valora els punts obtinguts pel jugador de tots els que han disputat, 

l’ajustat dels resultats), OGW(L’ajustat dels resultats dels vostres oponents). 

Totes aquestes dades son calculades per el programa DCI REPORTER V.3

*Existeix un mínim de 33.3%, per a que gent amb bye(gent desemparellada) no 

tinga desavantatge amb els demés, de forma que ningú pot tindre 0% en 

ningún d’aquests métodes.

QUALSEVOL DUBTE PREGUNTEU ALS ORGANITZADORS.BONA SORT! 


