
FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS 
AGRUPACIÓ DE CLUBS DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF 2020 

 
BASES 
 
1. Poden participar tots els jugadors i jugadores de les comarques de l'Alt Penedès i 

Garraf.  
 

2. La seu serà: “Espai Jove Sitges”, al carrer Josep Soler i Tasis, 4 de Sitges. 
 

3. Categories: hi haurà un grup per a cada categoria i el mínim per fer un grup serà de 4 
esportistes:  

◦ pre-benjamins – sub 8 nascuts els anys 2012 i següents 
◦ benjamins – sub10 nascuts els anys 2010 i 2011 
◦ alevins – sub12 nascuts els anys 2008 i 2009  
◦ infantils – sub14 nascuts els anys 2006 i 2007  
◦ cadets – sub16 nascuts els anys 2004 i 2005 
◦ juvenils – sub 18 nascuts els anys 2002 i 2003 

 
4. El Torneig és obert a tots els participants de clubs i escoles de les dues comarques, que 

tinguin llicència federativa en vigor per a l’any 2020. 
Podran participar tots els esportistes en la categoria que els correspon per l’any de 
naixement. 
Amb la finalitat de què el torneig sigui vàlid per l’obtenció d’elo català, i sigui fase prèvia 
dels Campionats de Catalunya d’edats de la FCE, els participants hauran de tramitar la 
llicència federativa corresponent. Per als esportistes que no pertanyin a un Club 
d’escacs, l’Agrupació de clubs tramitarà una llicència pont a través de la FCE que no 
tindrà cap cost per a ells. 
Per tant, és totalment imprescindible per poder formalitzar la inscripció la tramitació de 
la llicència de la Federació Catalana d’Escacs. No podran participar els esportistes que 
prenguin o hagin pres part a altres fases territorials dels Campionats. 
 

5. La data límit d’inscripció és el dia 21 de gener de 2020. 
Les inscripcions es realitzaran per whatsapp al sr. Josep Antoni Mateu 606342947 i ha 
de constar Nom complet, data de naixement, número de federat i club. Es confirmarà la 
rebuda. 
El Preu de la inscripció serà de 10 Eur per cada participant. 
 

6. La competició es durà a terme en un mínim de cinc rondes i es regirà pel Reglament de 
la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs.  
Els emparellaments es publicaran els dimarts a partir de les 20h.   
La possibilitat de demanar no ser aparellat  finalitzarà a les  20 hores  del dilluns  
anterior a la jornada corresponent, i podrà afectar  tant a una sola ronda com a la 
jornada completa, la qual cosa haurà de ser notificada a l’àrbitre en acabar la ronda o a 
per whatsapp al sr. Josep Antoni Mateu 606342947  

 
7. El sistema de joc (amb preferència pel sistema suís) es determinarà a l’inici de la 

competició, ja que anirà en funció del nombre d’inscrits a cada categoria.  
 



8. Els dies de joc seran els dissabtes 25 de gener, 1 de febrer i 8 de febrer de 2020 a partir 
de les 16:00 h, a raó de dues rondes per jornada com a màxim, iniciant-se la primera a 
les 16:00 hores i la segona 10 minuts desprès que finalitzi la primera, amb l’únic i 
indispensable marge de temps per determinar els nous aparellaments.  

 
9. En la primera jornada, els esportistes hauran de presentar-se de 15:30 a 15:45 hores i 

fer el pagament.  
Els esportistes que no es presentin sense justificació a una ronda seran retirats del 
campionat.  
 

10. El ritme de joc serà de 45 minuts + 30 segons per jugador. 
 

11. El temps límit per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts de l’hora indicada per 
a l’inici de la ronda. 

 
12. La puntuació serà 1 punt per partida guanyada, 0,5 punts per partida amb taules i 0 

punts per partida perduda 
 
13. Desempats: Pel Sistema Suís, per aquest ordre i amb els corresponents ajusts FIDE:  
Buchholz total, Buchholz -1, Buchholz mitjà, progressiu fins a les darreres conseqüències o 
per sorteig (si l’àrbitre així ho creu) 
En cas de jugar sistema lliga: Sonnenborg-Berger, Kashdan, resultat particular (taules negres 
desempata) o sorteig.  
 
14. L’entrada a la sala de joc estarà permesa solament als delegats de cada club participant. 
Els delegats hauran d’estar degudament acreditats. La resta d’acompanyants i espectadors 
hauran d’abandonar la sala de joc abans de començar la ronda.  
 
15. Les decisions de l’equip arbitral seran inapel·lables. L’àrbitre principal serà el Sr. Josep 
Antoni Mateu.  El director del torneig serà Francisco Moruno 
 
16. És classificatori per a la FINAL DE CATALUNYA D’EDATS de la FCE del 2020 en les 
diferents categories, segons s’estableix en les circulars publicades per la FCE al respecte. 
 
17. L’entrega de premis serà l’últim dia de competició, el dia 8 de febrer. Hi haurà premis 
per als 3 primers classificats de cada categoria, reconeixement a la millor fèmina de cada 
categoria i al millor sub 6. 
 
18. Els esportistes no poden accedir a la sala de joc amb mòbils, ni aparells electrònics. En 
cas contrari perdrà la partida. Si li sona el mòbil a un delegat/da, serà expulsat de la sala.  
 
19. L'organització pot fer fotografies així com utilitzar-les en algun mitjà de comunicació 
com a promoció de l'activitat. 
 
 20. Organitza l’agrupació de clubs de l’Alt Penedès i Garraf. Col·labora l’Ajuntament de 
Sitges. 
 
21. L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si les circumstàncies ho 
requerissin. 


