
                                                                                                        

 

1. EDATS I CATEGORIES  

PRIMÀRIA: 

Cicle Inicial: PRE-BENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2003-2004 
Cicle Mitjà: BENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2001-2002 
Cicle Superior: ALEVÍ: nascuts/des en els anys 1999-2000 

SECUNDARIA OBLIGATÒRIA (ESO): 

Primer Cicle: INFANTIL: nascuts/des en els anys 1997-1998 
Segon Cicle: CADET: nascuts/des en els anys 1995-1996 

SECUNDARIA POST- OBLIGATÒRIA: 

Batxillerats i cicles formatius: 
JUVENIL: nascuts/des en els anys 1993-1994 

Donades les especials característiques dels escacs, no hi haurà distinció entre categoria 
masculina i femenina. Així doncs s'establirà una categoria única. 

L’esportista que tingui la llicència pel seu any de naixement podrà participar en la categoria 
superior sense perdre la de la seva llicència, però tindrà l’obligació de participar durant tot el 
curs en la categoria triada des d’un principi. 

2. DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ 

Les jornades es desenvoluparan a doble ronda (1ª a les 16:30 hores i la segona quan 
acabi la darrera partida de la primera ronda de cada categoría). 

COMPETICIÓ INDIVIDUAL: 1ª JORNADA 11/12/2010, 2ª JORNADA 15/1/2011, 3ª JORNADA 
22/1/2011 i 4ª JORNADA 29/1/2011. 

Es dura a terme en el local dels Escacs Catalonia Club, amb seu al Passatge Dipòsits Vells nº 4 
(Entrada per la plaça sobre els Dipòsits Vells). 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Es jugarà pel sistema Suís-Fide. 

Abans de començar es sortejarà la numeració de cada jugador tenint en compte la classificació 
ELO dels participants. Els que no tinguin ELO o tinguin el mateix, s’ordenaran alfabèticament. 
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En cas d’empat a punts, la classificació es resoldrà pels següents desempats: 

1. Acumulatiu progressiu. 
2. Bucholz total amb tots els contrincants. 
3. Resultat particular. 
4. Nº de partides guanyades. 
5. Sonnenborg – Berger. 

4. PUNTUACIONS 

La puntuació per partida serà la següent: 

Guanyada: 1 punt  
Taules: 1/2 punt  
Perduda:0 punts 

5. CLASSIFICACIONS COMPETICIONS PER EQUIPS 

Es desenvoluparà una jornada per equips un cop finalitzada la fase comarcal a nivell individual. 

6. RITME DE JOC 

Infantils, cadets i juvenils. 60’ a finish. 

7. INCOMPAREIXENCES 

Serà eliminat qualsevol jugador que no assisteixi a la primera ronda, sense que el 
delegat/entrenador presenti una justificació raonada. En qualsevol cas, dues incompareixences 
suposarà l’eliminació immediata del jugador.  

Ela participants hauran d’anar acompanyats d’un delegat o entrenador, que en tot moment 
estarà en disposició d’ajudar a l’organització. 

8. ARBITRATGE 

Contra les decisions dels àrbitres es podrà presentar recurs, fins al dilluns següent a la partida, 
davant el Comitè de Competició del Consell Esportiu del Bages, deixant un dipòsit de 18,00 €, 
que seran retornades en cas favorable al recurrent. 

9. INSCRIPCIONS 

Seran lliurades al Consell Esportiu del Bages fins divendres 3 de desembre de 2010, omplint 
correctament amb totes les dades els fulls d’inscripció. No s’admetrà cap inscripció passada 
aquesta data. El preu de la inscripció per escaquista és de 3,00 €. 

*Per poder accedir a fases supracomarcals (territorial i nacional) será imprescindible no 
disposar d’ELO o bé que aquest sigui com a màxim de 1.700.  

10. VARIS 

Per resoldre el no previst en aquestes normes, s’aplicarà la reglamentació de la Federació 
Catalana d’Escacs. 
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