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Índex
Quatre idees sobre el Sistema ELO

Modificacions al sistema
◦ Eliminació del límit inferior
◦ Estimació ELO inicial
◦ Nou factor K
◦ Incompareixences
◦ Llistes oficials
◦ Jugadors estrangers sense ELO FCE
◦ Avaluació de torneigs S-12



Quatre idees sobre el Sistema ELO
Què és?
◦ Sistema estadístic per estimar el nivell relatiu d’una  persona  en  una  

competició determinada envers la resta de participants

Característiques
◦ Sistema  amb  memòria  (el  ELO  d’un  jugador  depèn  dels  seus  ELOs previs)
◦ La  qualitat  de  l’estimació  depèn  del  nombre  de  mostres  (partides  avaluades)
◦ El  factor  K  controla  la  qualitat  de  l’estimació  (+K,  menys  import  l’històric  i  viceversa)
◦ Teòricament: Més ELO -> Requereix més temps i mostres -> Millor estimació



Quatre idees sobre el Sistema ELO
Distribució teòrica
◦ Distribució normal (la famosa campana)

350 punts



1. Eliminació del límit inferior

Cada  modificació  requereix  un  temps  d’estabilització
◦ 12 – 18 mesos segons FIDE

Es proposa una única modificació del sistema
◦ Nou límit: 1000 punts (Art. 15.3)



2. Estimació ELO inicial
Proposta ideal: performance del jugador
◦ Problemes
◦ Totalment inexacte amb poques partides jugades
◦ Solució FIDE -> hi haurien molts jugadors no avaluats

Proposta: utilitzar un altre indicador
◦ Edat
◦ Relacionada amb les capacitats de raonament i capacitats espaials
◦ Rellevant en competicions



3. Nou factor K
Jugadors ja avaluats i dintre del sistema
◦ Utilitzar la mateixa fórmula de sempre (Art 13.2):

𝑅 = 𝐾 × (𝑃 − 𝑃 )

◦ Millorar  el  coeficient  d’estabilització  K (Art. 14):
𝐊 = 𝐊𝟎 + ∆𝐊

◦ K0 -> Valor gran depenent del ELO del jugador (mateixa taula que fins ara)
◦ ∆K  -> Valor petit depenent del nombre de partides jugades



3. Nou factor K
Càlcul de K0

Tram ELO K0

1000 - 1099 42

1100 – 1399 36

1400 – 1699 30

1700 - 1999 24

2000 – 2299 16

2300 - 2599 8

> 2600 6

Càlcul  de  ∆K
◦ Mitjana de partides jugades els darrers 5 anys

◦ 1 partida ->  ∆K  =  +3
◦ 27 partides (3 torneigs) -> ∆K  =  0
◦ 45 partides (5 torneigs) -> ∆K  =  -3

◦ Les partides jugades recentment comptaran més
◦ L’històric  d’ELO  de  fa  anys  habitualment  no  te  gaire  a  veure  amb  el  

ELO recent.

La K0 és fàcilment calculable. El valor K el dona la FCE



4. Altres modificacions
Incompareixences
◦ Segueixen comptant -> reducció del seu impacte (comptaran amb Kmin/2) (Art. 6)

Llistes oficials
◦ 12 llistes anuals (primer dia de cada mes) (Art. 7)

Jugadors estrangers sense ELO FCE
◦ Habitualment són jugadors ja prèviament federats -> ELO FIDE o performance (Art. 9.1)

Avaluació torneigs S-12
◦ Unic factor K = 6(Art. 7)



Resumint...
Modificació del sistema actual -> NO és un nou sistema
◦ Límit inferior 1000 punts
◦ Estimació inicial basada en edat del jugador
◦ Nous factors K
◦ Basat en el ELO + petita variació
◦ Proporcionat per la FCE

◦ Reducció impacte incompareixences
◦ Llistes mensuals
◦ Jugadors estrangers entren amb performance
◦ Constant K reduïda per els torneigs de menors (S-12)


