FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE TARRAGONA

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS ‐ FASE PRÈVIA TERRES DE L’EBRE – 2019

BASES
ORGANITZACIÓ:
Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona, amb la col∙laboració dels clubs d’escacs SUG Gandesana,
CE Tortosa i CE Amposta.

PARTICIPANTS:
Tots el jugadors amb llicència federativa en vigor i que pertanyin a clubs de les Terres de l’Ebre.
DATES, HORARIS I LOCALS DE JOC:


9 de febrer:

Gandesa (Terra Alta)

Horari: 10:00 h.

Societat Unió Gandesana, Rambla de la Democràcia s/n


16 de febrer:

Tortosa (Baix Ebre)

Horari: 10:00 h.

Centre Cívic Ferreries, Plaça de Joan Monclús, 1


23 de febrer:

Amposta (Montsià)

Horari: 09:30 h.

Annex Pavelló Municipal, C/ Sebastià Joan Arbó s/n
El campionat coincidirà, de manera simultània, amb la competició dels JEEC organitzada pel Consells Esportius de
les Terres de l’Ebre

CATEGORIES: INDIVIDUAL MIXTE
∙

Sub‐08, esportistes nascuts a partir del 2011

∙

Sub‐10, esportistes nascut els anys 2009 i 2010

∙

Sub‐12, esportistes nascuts els anys 2007 i 2008

AVALUACIÓ: La prova serà avaluada per Elo Català estandard
CONTROL TÈCNIC:

Àrbitre Principal:

Josep Mª Camell

Àrbitre Auxiliar:

Josep Terrones
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SISTEMA DE JOC:
Es jugarà pel sistema suís FIDE a 6 rondes. Si les inscripcions no ho permeten, es jugarà una lliga.
Es jugaran dues partides cada dia ( un cop finalitzi la primera i es publiqui l’aparellament començarà la segona
partida )

RITME DE JOC:
60 minuts a caiguda de bandera, per a cada jugador/a. S’aplicarà Directriu III.Punt 4 de les Lleis del Escacs.
És obligat anotar la partida fins els últims cinc minuts en totes les categories. El seu incompliment comporta la
pèrdua de la partida.
L’àrbitre podrà notificar la caiguda de bandera.

DESEMPATS:
1r.
2n.
3r.
4t.
5è.
6è

Buchholz, menys el més fluix amb ajustament Fide
Buchholz total amb ajustament Fide
Resultat particular
Sonneborn‐Berger
Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)
Sorteig

L’ajustament FIDE serà per oponent virtual (C.05 Competition Rules, Annex 3, Tie‐Break – FIDE Handbook)

DIRECTOR DEL TORNEIG:

Ferran Torta Navarro

RECLAMACIONS:
Contra qualsevol decisió presa per l’àrbitre principal es podrà recórrer davant del Comitè de Competició de la
F.C.E. No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin després de passats quinze (15’)
minuts de la finalització de la partida i sempre abans que comenci la següent partida. Les reclamacions s’hauran
de presentar per escrit al Director del Torneig o qui el substitueix. Hi ha un full de reclamació a disposició dels
jugadors.

ENDARRERIMENTS:
El jugador/a que no s'hagi presentat passats 30 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida,
excepte que l’àrbitre determini alguna altra cosa
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INCOMPAREIXENCES:
Els delegats hauran de comunicar, com a molt tard, el dilluns abans de jugar‐se la ronda, a la Federació Catalana
d’Escacs, e‐mail: federacio@escacs.cat ) fins a les 18:00 hores i abans de publicar‐se l’aparellament, la retirada i/o
baixa temporal del/s seu/s escaquistes i la seva intenció de reincorporar‐se posteriorment a la competició.
Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense justificació, podrà ser retirat de la competició a criteri de
l’àrbitre principal. Una segona incompareixença pot suposar la retirada del torneig.
Tot esportista eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.
Tot jugador/a que hagi d’abandonar la sala de joc durant la partida, haurà de sol∙licitar‐ho a l’equip arbitral.

DESCANSOS:
Si un esportista no vol ésser aparellat en un ronda concreta, haurà de comunicar‐ho a l’àrbitre principal abans de
finalitzar la ronda anterior o també per correu electrònic ( federacio@escacs.cat ) fins de dilluns a les 18:00 h (bye
de zero punts).
No es poden demanar descansos per les dos últimes rondes del torneig, excepte que l’àrbitre determini alguna
altra cosa per causes excepcionals.

TELEFONIA:
No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics mentre la partida està en joc sense autorització de
l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de
joc de l’espectador.

PUBLICITAT:
La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes
socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i
aparellaments. Per la qual cosa, en el fet de formalitzar la inscripció, els participants autoritzen a l’organització a
publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. La Federació Catalana
d’Escacs només es fa responsable de les fotografies que publiqui en els seus mitjans.
Els aparellaments es publicaran el dimarts de la setmana de joc, a partir de les 20:00 hores, a les webs de
Federació Catalana d’Escacs (www.escacs.cat) i a Chess‐Results ( http://chess‐results.com )

CLASSIFICACIONS I GUARDONS:
S’establirà una única classificació per cada categoria, individual mixta.
L’organització lliurarà un trofeu als tres (3) primers/es escaquistes.
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CLASSIFICACIONS PEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS:
Es publicaran al finalitzar la competició, ja que depèn del nombre de participants de tota la Delegació de
Tarragona.

NORMES COMPLEMENTÀRIES:
a) Cada club tindrà un delegat major d’edat.
b) Cada delegat s’acreditarà, a cada ronda, a l’equip arbitral en arribar a la sala de joc.
c) El delegat no pot intervenir de cap forma a les partides en joc, si veu alguna irregularitat ho comunicarà
a l’àrbitre.
d) El delegat tindrà la missió de representar els jugadors respectius, tant a les eventuals reunions coma les
possibles reclamacions, etc.

ALTRES OBSERVACIONS:
Per resoldre el que no estigui previst en les normes presents, generals i tècniques, s’aplicaran els Reglaments
Oficials de la Federació Catalana d’Escacs o de la FIDE.
El fet d’inscriure’s en aquesta competició implica la total acceptació d’aquesta normativa.
La Federació Catalana d’Escacs només es fa responsable de les fotografies que publiqui.
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