
     
 
NORMATIVA FASE VALLES OCCIDENTAL- ZONA SABADELL I F ASE 
PRÈVIA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EDATS DEL 2014 A VALLES 
OCCIDENTAL- ZONA SABADELL.  
 
Categories  
 
Pre-benjamí o Sub-8 (2006 en endavant), Benjamí o Sub-10 (2004 i 2005), 
Aleví o Sub-12 (2002 i 2003), Infantil o Sub-14 ( 2000 i 2001). 
 
1. Participants 
 
El torneig és obert a tots els participants que pertanyin a entitats de la comarca 
del Vallès Occidental – Zona Sabadell  i disposin del corresponent carnet 
d’esportista. Un cop tramiti la inscripció per una determinada entitat l'esportista 
no podrà canviar d'entitat. Podran participar tots els esportistes en la categoria 
que els correspon per l'any de naixement. Excepcionalment, i prèvia petició 
raonada per part de l'interessat, es podran autoritzar ascensos de categoria 
diferents als previstos. 
 
Amb la finalitat de que el torneig sigui vàlid per a 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 jugadors que no 
pertanyin a un Club d'Escacs, el Consell Esportiu tramitarà una llicència pont. 
 
Per tant és imprescindible per poder formalitzar la inscripció la tramitació 
d'aquestes llicències: 

•  Carnet d’esportista del Consell Esportiu. 
•  Llicència de la Federació Catalana d'Escacs. 

Els participants en aquesta fase prèvia no podrà participar en cap altra prèvia 
classificatòria per a la final de Catalunya d’Edats. 

 
2. Inscripcions  

La data límit d'inscripció (per poder ésser aparellat a la primera ronda) és el 18 
de novembre de 2013. Les inscripcions rebudes després d'aquesta data 
entraran a l'aparellament de la ronda corresponent. 
 
Les inscripcions es realitzaran en l'imprès creat a tal efecte i disponible a la 
pàgina web www.consellsabadell.cat i seran confirmades per e-mail. 



 
3. Sistema de competició  
 
La competició serà única per a cada categoria. Sempre que sigui possible, es 
jugarà pel sistema suís basat en valoració a set rondes. Quan el nombre 
d’inscrits d’un grup ho aconselli, es jugarà per sistema lliga.  
 
El rànquing inicial es farà per Elo català, seguit d’ordre alfabètic Es jugarà els 
divendres a la tarda a partir de les 18.30h.  
 
Els aparellaments es publicaran a la web Chess-Results, consellsabadell.cat, 
coralcolon.net, escacs.cat el dimarts a partir de les 22h. Si un esportista no vol 
ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho abans de les 
17h del dilluns anterior a la ronda en qüestió. 
 
Els aparellaments es realitzaran amb el programa informàtic Swiss Manager i 
no s’admetran reclamacions llevat que l’àrbitre ho estimi oportú. 
 
4. Ritme de joc 
 
El ritme de joc serà de 75 minuts a caiguda de bandera. 
El temps per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts de l'hora indicada 
per al començament de la ronda. 
 
5. Puntuacions 
 
La puntuació per partida serà la següent: guanyada 1 punt taules 0,5 punts 
perduda 0 punts 
 
6. Desempats 
 
En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà : 

•  1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE). 
•  2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament 

FIDE). 
•  3r Pel sistema progressiu acumulat, fins a les últimes conseqüències. 
•  4rt Pel major nombre de partides guanyades. 
•  5è Pel resultat particular dels escaquistes empatats. 
•  6è Per sorteig 

L’ajustament FIDE és farà comptant l’opció d’adversari virtual. 
 
7. Jutges i àrbitres 
 
L’ Arbitre Principal serà el Sr. Roger Rodriguez Font. 
 
 
 
 



 
8. Director del Torneig 
 
Els codirectors del torneig seran Sr. José Martinez Molina i Sr. José Luis 
Romero Gigante. 
 
9. Organitza 
 
Consell Esportiu Vallès Occidental-Sabadell i Societat Coral Colon 
 
10. Classificacions 
És classificatori per a la següent fase dels JEEC en les categories que 
correspongui (segons la normativa que s'aprovarà properament). És 
classificatori per a la FINAL DE CATALUNYA D'EDATS de la FCE del 2014 en 
les categories Sub-8, Sub-10, Sub-12 i Sub-14,  segons s'estableix en les 
circulars publicades per la FCE al respecte. Només es podrà classificar a una 
de les competicions, sent l’elecció de la competició potestat del jugador. 
 
11. Premis 
 
Es lliurarà una medalla als tres primers classificats de cada categoria i sexe. Es 
lliurarà un trofeu al campió/na absolut de cada categoria. 
 
Es donarà un guardó al centre d’ensenyament amb més participants al 
Campionat. 
 
Es sortejaran 3 beques de formació i material en cada categoria entre els 
esportistes no federats que desitgin participar en aquest sorteig. 
 
12. Data i llocs de celebració 
 
Les partides es jugaran a la seu de la Societat Coral Colon d’Escacs que és  
Avinguda Onze de Setembre 125, 08208 Sabadell. El calendari previst és: 
 

Ronda  Dia de joc  Horari  
Reunió Delegats  i 
informació de la competició 

Divendres 15 de novembre 2013 18.30h 

Ronda 1 Divendres 22 de novembre 2013 18.30h 
Ronda 2 Divendres 29 de novembre 2013 18.30h 
Ronda 3 Divendres 13 de desembre 2013 18.30h 
Ronda 4 Divendres 17 de gener 2014 18.30h 
Ronda 5 Divendres 24 de gener de 2014 18.30h 
Ronda 6 Divendres 31 de gener de 2014 18.30h 
Ronda 7  Divendres 7 de febrer de 2014 18.30h 

Jornades de Formació Divendres/dissabte 14-15 de febrer de 
2014 

18.30h 

 
 
 
 



 
 
13. Comitè d'apel·lació  
 
El Comitè d'apel·lació estarà format pels Sr. José Martinez Molina, Sr. José 
Luis Romero Gigante., pel Sr. Pere Reginaldo Huix i dos delegats escollits 
entre les entitats participants entre ells. 
 
14. Altres 
 
Durant totes les fases, per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes 
presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la 
Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE. 


