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Circular CAT 44/2015 Licitació per a l’organització del 
Campionat Absolut de Catalunya 2016 

  
Els clubs interessats en organitzar conjuntament amb la FCE el Campionat 
Absolut de Catalunya 2016, cal que presentin les seves propostes abans del 
dia 28/02/2016 a les 19 hores. La Federació valorarà les opcions presentades i 
en el termini d’una setmana decidirà si accepta alguna de les propostes, obre 
un nou termini de licitació o l’organitza la pròpia federació. 

DATES: El campionat es disputarà durant la setmana del 30 d'abril al 07 de 
maig de 2016.  

En les sol·licituds d’organització s’ha d’indicar: 

a)    EL LOCAL DE JOC  I EL MATERIAL DISPONIBLE: 

1) Adreça i quin tipus de local: si és un pavelló, un club, un hotel o un 
local municipal  o privat. 

2) Quin tipus de connexió a Internet disposa la sala (ADSL, Wifi, etc). 

3) Disposar d’un ordinador i una impressora. 

4) Els metres quadrats disponibles per a la competició.  

5) Si disposa d’aire condicionat. 

b)    HOTELS RECOMANATS PER A L’ESTADA DELS PARTICIPANTS: 

Nom de l'hotel o hotels de la zona. preus i distància a la sala de joc.  

  

LA FEDERACIÓ ES COMPROMET AL SEGÜENT: 

1) Encarregar-se de tota la part tècnica derivada de les inscripcions al 
torneig: convocatòria de jugadors, confecció de les circulars, informació per 
Internet, etc. 

2) Supervisar  i donar el vist i plau a les instal•lacions tant de la sala de joc i 
material de joc. 

3) Nomenar un delegat federatiu que serà el nexe d’unió entre la Federació 
i l’entitat organitzadora. 

4) Resoldre els temes esportius i disciplinaris que es derivin de 
l’organització de la competició 

5) Proporcionar i pagar els tècnics, tant d’arbitratge, com de retransmissió. 

6) Proporcionar el material necessari per a la retransmissió per Internet de 
la prova. 

8) Pagament dels premis de la competició. 

http://www.escacs.cat/index.php/publicacions/circulars/23357-circular-cat-04-2015-licitacio-per-a-l-organitzacio-del-campionat-absolut-de-catalunya-2015
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EL CLUB ORGANITZADOR ES COMPROMET AL SEGÜENT: 

1) Trobar la sala de joc i el material esportiu necessari per jugar amb les 
millors condicions possibles i els requisits indicats en aquest mateix 
document. 
2) Proposar un o diversos hotels amb les millors condicions possibles. 

3) Nomenar una persona que faci de director del Torneig i que s'encarregui 
de tota la part organitzativa durant la competició i els preparatius i que sigui 
el nexe d'unió entre la Federació i el club organitzador. 

3) Fer-se càrrec del transport del material que es necessiti per fer la prova. 

4) Aportar els trofeus de la Competició. Trofeu per als tres primers 
classificats. 
5) Pagar l'estada a l'hotel dels dos àrbitres i el retransmissor o proposar 
tècnics de la mateixa població que no necessitin hotel. 

ES VALORARÀ 

 Es valorarà la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat i els possibles 

patrocinadors tant públics com privats.  

 La millora dels premis o el pagament de l’estada a alguns o tots els participants. 

 Aportar la infraestructura i les persones per fer comentaris en directe de les 

partides. 

INFORMACIÓ SOBRE EL SISTEMA DE COMPETICIÓ 

SISTEMA DE JOC:  

Eliminatòries de 16 jugadors. Cada eliminatòria constarà de dues partides a 
ritme de 90 minuts + 30 segons d’increment des de la primera jugada i 
desempat mitjançant dues partides d’escacs actius (15 minuts + 5 segons 
d’increment). Si continua l’empat a 2 partides a tres minuts i 2 segons 
d’increment per jugada. Si persisteix l’empat es continuarà jugant canviant el 
color de la darrera partida jugada fins que guanyi un dels contendents. 

CALENDARI DE JOC 

Primera eliminatòria amb 16 participants: 

Dissabte 30 d'abril de 2016 a les 16,30 hores. 

Diumenge 01 de maig de 2016 a les 16,30 hores 

Segona eliminatòria amb 8 participants:  

Dilluns 02 de maig de 2016 a les 19 hores 

Dimarts 03 de maig de 2016 a les 19 hores  

Semifinals amb 4 participants 
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Dimecres 04 de maig de 2016 a les 19 hores 

Dijous 05 de maig de 2016 a les 19 hores  

Final amb 4 participants 

Divendres 06  de maig de 2016 a les 19 hores 

Dissabte 07 de maig de 2016 a les 16,30  hores. 

 


