Propostes Canvi de Reglament de la
Federació Catalana (11/12/2021)
El present document detalla les propostes de canvi de Reglament de la Federació
Catalana d'Escacs, presentades per Òscar Ferrer Joyera (àrbitre català, i nacional en
pràctiques), a fi de ser valorades, debatudes i votades en l'assemblea general presencial
de clubs de la FCdE del dia 11 de Desembre de 2021.
Les propostes aquí presentades neixen bé de la necessitat d'actualitzar el reglament o
bé de facilitar als clubs i jugadors les possibilitats per organitzar i jugar tornejos.

Proposta nº1: Reduïr el mínim de jugadors per a Sistema Suís vàlid per ELO.
Qüestió: La FCdE actualment exigeix que hi hagi un mínim de 25 jugadors per a evaluar
qualsevol torneig mitjançant el Sistema Suís (Secció 3, Article 5), restringint la normativa
de la FIDE (la FIDE no està posant pas aquesta restricció).
Convé rectificar el número mínim de jugadors de l'article 5.1.
Motivació: Els clubs ho tenen molt més difícil per a aplegar 25 jugadors que no pas 10
jugadors o 15 i això dificulta que molts dels tornejos siguin evaluats per ELO en clubs i
zones amb pocs jugadors. L'objectiu és reduir el mínim de participants necessaris,
podria posar-se en 15 o 20, també, si això ha de facilitar l'aprovació del canvi de
reglament.
Regalment Actual: Secció 3. Requisits dels torneigs organitzats mitjançant el sistema
suís d’aparellament - Article 5
5.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 25 jugadors.
Canvi Proposat: Secció 3. Requisits dels torneigs organitzats mitjançant el sistema suís
d’aparellament - Article 5
5.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup-torneig serà de 10 jugadors.

Proposta nº1bis: Corregir faltes d'ortografia i el redactat confús de l'Article 5.2
Qüestió: Observant l'article 5.1 per la proposta nº1, he vist una errada greu d'ortografia
que s'hauria d'esmenar i, de passada, ja podríem esmenar reescriure l'article sencer, ja
que primer dona a entendre que per ésser vàlid per elo has de tenir el 60% dels jugadors
i després et diu que no, que això és per a Normes de MC. El redactat és molt deficient.
Regalment Actual: 5.2 No podrà haver(-hi!) més del 60% del total de jugadors d'un grup
del mateix club. En cas que no es compleixi aquest tant per cent, el torneig es podrà
avaluar igualment, però no valdrà per normes de MC, ni serà subvencionat per la FCE.
Canvi Proposat: 5.2 Per a ser vàlid per normes de MC, com a màxim el 60% dels
jugadors del mateix grup-torneig podran ser del mateix club. En cas contrari, el torneig
tampoc serà subvencionat per la FCE. En qualsevol cas, serà vàlid per ELO.

Proposta nº2: Que les fitxes d'un dia serveixin per tornejos... d'un dia
Qüestió: La FCdE actualment només permet les fitxes d'un dia per a tornejos llampec (<
11 min) i individuals. Les fitxes d'un dia són una alta-baixa de jugadors sense fitxa activa,
efectuades per a evaluar el torneig. Això no està especificat enlloc del reglament, però
és així com està funcionant actualment (a les circulars dels preus de llicències sí
n'apareix una referència, amb un cost fixat anualment, ara de 2€). En tot cas, convindria
ampliar la Secció 2, Article 2.2, amb un Article 2.3 per exemple.
Motivació: Hi ha jugadors que, pels motius que siguin, no volen treure's la fitxa sencera
però sí volen jugar tornejos de ràpides, que en ocasions són vàlids per elo. Aquest
mecanisme de les fitxes d'un dia no s'entèn... perquè, paradoxalment, no serveix per a
tornejos d'un dia. S'hauria d'anomenar "fitxa llampec", o bé "fitxa de mig dia". La idea
amb la proposta és és facilitar la inscripció de més jugadors/es als tornejos ràpids i
llampec, individuals i per equips. Si es vol, es pot tenir “Fitxes llampec” i “Fitxes d'un
dia”. Sigui com sigui, s'ha d'arreglar la incongruència entre el nom i el concepte.
Regalment Actual: Secció 2. Tràmit de llicències de jugadors - Article 2
2.2 La llicència s’expedirà per un període de validesa igual a la temporada
esportiva o altres períodes establerts per la Junta Directiva de la Federació.

Canvi Proposat: Secció 2. Tràmit de llicències de jugadors - Article 2
2.3 Existeix la fitxa d'un dia, per a jugadors no federats. S'ha de donar d'alta abans de
l'inici del torneig i es dona de baixa després d'avaluar-lo. Té un cost de fixat anualment
per la circular corresponent, i corre a càrrec del club tramitador. És vàlida per a tornejos
Llampec i Ràpids, individuals i per equips.

Proposta nº2bis: Esborrar un article obsolet.
Qüestió: Avui dia i ja fa anys que internet s'ha afiançat com a eina de treball i totes les
gestions s'han desplaçat a la xarxa. Per tant aquest article 4 el considero obsolet i ja que
estem modificant la Secció 2, potser és el moment de fer neteja i treure'l, o com a
mínim, especificar que només serà necessari en cas de caiguda del servei d'internet.
Motivació: Tots sabem que no tots els clubs conserven els impresos de sol·licitud de
llicència. Molts jugadors no l'han tingut mai. Es pot recomanar mantenir com a objecte
històric però és quelcom obsolet i s'ha de netejar el reglament.
Regalment Actual: Secció 2 - Article 4
Per a tramitar les llicències els clubs hauran de disposar de l'imprès de sol·licitud de cada
llicència, degudament signat. Aquest imprès l'hauran de custodiar durant totes les
temporades en què el jugador tingui llicència pel club.
Canvi Proposat: Secció 2 - Sense Article 4
o bé, desplaçar 1 número tots els articles posteriors de la Secció 2.

