FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
DELEGACIÓ DE GIRONA DE LA F.C.d’E.
Circular GI 09/2014

CAMPIONAT PER EQUIPS CATEGORIA SUB-12
TERRITORIAL DE GIRONA

Bases generals:
Els equips que vulguin participar en el campionat han d’omplir el formulari abans del
dia 25 de febrer de 2014.
El preu de la inscripció d’un equip és l’equivalent a la inscripció d’un equip de 3a
categoria de la Lliga Catalana.
Aquests equips estaran limitats a 4 esportistes de la categoria sub-12 i/o inferiors i que
disposin d’un ELO català igual o inferior a 1800 punts. Aquests jugadors es regiran pel
reglament de la Lliga Catalana de la Federació Catalana d’Escacs i per la llista d’ordre
de forces que es va tramitar abans de l’inici del campionat.
Les dates de joc són:
•
•
•
•

1a jornada: 1 de març al Club del Gerunda (Centre Cívic Pla Palau (Biblioteca
Ernest Lluch) C/ Saragossa, 27 de Girona)
2a jornada: 8 de març al club de l’Olot (Passeig d'en Blai 6, 1r d’Olot)
3ª jornada: 15 de març al Club de Peralada (Camí de la Garriga, 2 de Peralada)
Fase Final: 22 de març al local del primer, del 5è classificat, del 9è classificat i
del 13è classificat.

Horari
Es jugaran 2 rondes per jornada:
•
•

1a partida: inici a les 16:30 h.
2a partida: començarà un cop hagin finalitzat totes les partides de la 1a ronda.

Sistema de joc
El ritme de joc serà de 61 minuts per a cada jugador. La puntuació per a les dues fases
serà la puntuació per matx (és a dir, 2, 1, 0 en cada matx).
El termini de presentació a jugar serà d’1 hora.

Primera fase
El sistema de joc d’aquesta primera fase serà el sistema suís a 4 rondes. En cas de ser
molts equips serien 6 rondes, ampliant a una 3a jornada.
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Local de joc:
La jornada 1 (rondes 1 i 2), en el local del club amb més equips inscrits.
La jornada 2 (rondes 3 i 4), en el local del segon club amb més equips inscrits.
(Si hi hagués jornada 3 seria, rondes 5 i 6 en el local del club tercer amb més inscrits).

La Fase Final
El sistema de joc de la Fase Final serà el sistema Round Robin (Sistema Lliga).
Pels llocs 1 a 4 (local del club que hagi fet millor resultat, és a dir, del 1er de la primera
fase). Tres partides.
Pels llocs del 5 a 8 (local del club que ha quedat cinquè de la primera fase). Tres
partides.
Pels llocs 9 a 12 (Local del novè) tres partides i així successivament.
Desempats:
En cas d’empat entre equips, decideix la puntuació OLÍMPICA DE TOT EL TORNEIG (les
dues fases).
Properament es publicarà informació més detallada de la Fase Final Catalana a 8
d’aquest campionat.
Avaluació
El Campionat s’homologarà per ELO Català.
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