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LA FEDERACIÓ I ELS CLUBS SOM UNA
UNITAT I ENS NECESSITEM:

FEDERA’T
La Federació i els Clubs necessiten més que mai que els jugadors i socis
dels clubs col·laborin en el manteniment de les seves entitats i
conseqüentment amb la Federació. Per aquest motiu, us adrecem aquest
escrit amb l’esperança i el desig que tot torni a la normalitat al més aviat
possible i mentrestant que el món dels escacs demostri la seva
solidaritat per al manteniment del nostre esport.

DRETS I SERVEIS DELS JUGADORS FEDERATS

ü Dret a tenir un rànquing-elo: català, estatal i Internacional.
ü Participar en totes les proves oficials, obertes, tancades, catalanes,
estatals i Internacionals.
ü Rebre informació sobre les activitats organitzades per la Federació.
ü Rebre informació sobre les activitats organitzades pels clubs.
ü Rebre beques d’estudi, prèvia selecció dels candidats.
ü Poder accedir a titulacions de monitor, entrenador i tècnic.
ü Informació sobre cursos de formació de la UFEC, FEDA, FCE.
ü Poder accedir a les titulacions arbitrals. català, suport, FEDA i FIDE.
ü Dret a tenir una assegurança esportiva per accidents i atenció
sanitària.
ü Dret de denúncia a través del Comitè de Competició, Apel·lació i
Tribunal Català de l’Esport. Elevar les consultes i reclamacions que
considerin pertinents d’acord amb les normes federatives. Recórrer
als òrgans federatius competents per instar el compliment de les
normes federatives
ü Participació de proves online.
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ü Cursos de tecnificació, tallers, càpsules formatives.
ü Dret dels clubs i jugadors d’assessoria comptable, jurídica, fiscal,
etc. a través de la mateixa federació i de la UFEC.
ü Formar part de les seleccions catalanes, per defensar Catalunya en
proves estatals i internacionals.
ü Adreçar-te a organismes internacionals a través de la Federació
Catalana d’Escacs.
ü Fer tot tipus de suggeriments per la millora del nostre esport.

SI US PLAU, AJUDA EL TEU CLUB, AJUDA
ELS ESCACS, SI US PLAU, SIGUES
SOLIDARI I FEDERA’T
Aquest és un missatge de la Junta Directiva de la
Federació Catalana d’Escacs.

