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Hi poden participar tots els centres d’ensenyament, agrupacions esportives o altres entitats 
que ho desitgin; estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre corresponent del 
Consell Català de l’Esport i que pertanyin a la comarca del Barcelonès.
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA i ASPECTE ECONÒMIC

• Inscripció de centre 
• Llicència esportiva vigent per al curs 2013

o Assegurança obligatòria
• Llicència per a nens i nenes nascuts/des a partir de l’any 200

o Assegurança obligatòria 2006
• Llicència de delegat i entrenador 
• Inscripció competició individual
• Full d’inscripció d’equips
• Full dels jugadors amb el pagament dels arbitratges (individual i/o per equips)

* Aquells participants amb llicència federativa per algun club han de presentar al CEEB la 
confirmació i quedaran exempt de pagament de la nostre mútua.

El pagament de llicències i inscripcions a la competició es farà a través de l’aplicatiu 
mitjançant una targeta bancària de crèdit o de dèbit o bé per transferència bancària 
enviant sempre el comprovant. 
 
Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració de les 
competicions.  
 
Tots aquells jugadors que tinguin llicència federativa per algun club, heu de fer constar el codi 
de jugador i en el cas de ser nous, poseu que està en tràmit. Aque
través del Club. 
 
Tots aquells que no tinguin llicència per cap club, han de tenir llicència federativa en nom del 
CEEB. Recordeu que tots els que l’any anterior ja varen jugar com a CEEB, ja tenen codi i ELO. 
A les llistes de ELO de la federació consten amb les sigles de Club 
 
Les inscripcions per la competició Individual es podran formalitzar fins el 
d‘enguany a les 20:00 hores. 
  
Les  inscripcions per a la competició Per Equips es podran realitzar fins el 
2013 a les 20:00 hores.  
 

CATEGORIES 
• Pre-benjamí nascuts els anys 2006 i següents
• Benjamí nascuts els anys 2005 i 2004
• Aleví nascuts els anys 2003 i 2002
• Infantil nascuts els anys 2001 i 2000
• Cadet nascuts els anys 1999 i 1998
• Juvenil nascuts els anys 1997 i 1996

 

 
 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

Hi poden participar tots els centres d’ensenyament, agrupacions esportives o altres entitats 
que ho desitgin; estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre corresponent del 
Consell Català de l’Esport i que pertanyin a la comarca del Barcelonès. 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA i ASPECTE ECONÒMIC 
        

esportiva vigent per al curs 2013-2014    
Assegurança obligatòria      

a nens i nenes nascuts/des a partir de l’any 2006- 2008 
Assegurança obligatòria 2006-2008    

Llicència de delegat i entrenador (assegurança inclosa)   
ció competició individual      

Full d’inscripció d’equips       
Full dels jugadors amb el pagament dels arbitratges (individual i/o per equips)

Aquells participants amb llicència federativa per algun club han de presentar al CEEB la 
confirmació i quedaran exempt de pagament de la nostre mútua. 

El pagament de llicències i inscripcions a la competició es farà a través de l’aplicatiu 
mitjançant una targeta bancària de crèdit o de dèbit o bé per transferència bancària 
enviant sempre el comprovant.  

Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració de les 

Tots aquells jugadors que tinguin llicència federativa per algun club, heu de fer constar el codi 
de jugador i en el cas de ser nous, poseu que està en tràmit. Aquestes llicències s’han de fer a 

Tots aquells que no tinguin llicència per cap club, han de tenir llicència federativa en nom del 
CEEB. Recordeu que tots els que l’any anterior ja varen jugar com a CEEB, ja tenen codi i ELO. 

e ELO de la federació consten amb les sigles de Club CEE. 

Les inscripcions per la competició Individual es podran formalitzar fins el dia 
  

Les  inscripcions per a la competició Per Equips es podran realitzar fins el dia 
 

nascuts els anys 2006 i següents  
nascuts els anys 2005 i 2004 

nascuts els anys 2003 i 2002 
nascuts els anys 2001 i 2000 

nascuts els anys 1999 i 1998 
nascuts els anys 1997 i 1996 
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Hi poden participar tots els centres d’ensenyament, agrupacions esportives o altres entitats 
que ho desitgin; estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre corresponent del 

1,00€ 
5,00€ 
2,80€ 

 1,00€ 
1,00€ 
10,40€  
12,50€ 
50,00€ 

Full dels jugadors amb el pagament dels arbitratges (individual i/o per equips) 

Aquells participants amb llicència federativa per algun club han de presentar al CEEB la 

El pagament de llicències i inscripcions a la competició es farà a través de l’aplicatiu 
mitjançant una targeta bancària de crèdit o de dèbit o bé per transferència bancària 

Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració de les 

Tots aquells jugadors que tinguin llicència federativa per algun club, heu de fer constar el codi 
stes llicències s’han de fer a 

Tots aquells que no tinguin llicència per cap club, han de tenir llicència federativa en nom del 
CEEB. Recordeu que tots els que l’any anterior ja varen jugar com a CEEB, ja tenen codi i ELO. 

dia 2 de desembre 

dia 28 de febrer de 
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LOCALS DE COMPETICIÓ 
 
Local de joc 1: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
C/ Rector Triadó núm. 53 
 

Local de joc 2: Escola Joan Pelegrí
C/ del Consell de Cent núm. 14 (cantonada amb Torre Damians)
 

Local de joc 3: Cotxeres de Sants
C/ de Sants núm. 79 
 
Local de joc 4: Seu de la Federació Catalana d’Escacs.
C/ Sant Adrià nº 20 (a la antiga 
 
Local de joc 5: Club d’Escacs Sant Andreu
C/  Pons i Gallarza, 58-60 
 
REGLAMENT 
 

 
HORARI I LOCALS DE COMPETICIÓ
 
JUVENIL (SUB-18) i CADET (SUB
 
LOCAL DE JOC nº4 (Seu de la Federació Catalana d’Escacs)
-en el cas no es càpiga a la Federació, una categoria jugaria al LOCAL DE JOC nº5
 
 
Dies: Els divendres a les 18h 30
 
 13 de desembre, 10, 17, 24 i 31 de gener, 7, 14 i 21 de febrer
 
 
INFANTIL (SUB-14), ALEVÍ (SUB
 
Dies: Els divendres a les 18h 30 al
 
 

 
Data 

Ronda 1 13-des-13

Ronda 2 10-gen-14

Ronda 3 17-gen-14

Ronda 4 24-gen-14

Ronda 5 31-gen-14

Ronda 6 07-feb-14

Ronda 7 14-feb-14

Ronda 8 21-feb-14
 
 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

 

Local de joc 1: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs 

Local de joc 2: Escola Joan Pelegrí 
C/ del Consell de Cent núm. 14 (cantonada amb Torre Damians) 

Local de joc 3: Cotxeres de Sants 

Seu de la Federació Catalana d’Escacs. 
a la antiga fàbrica de Fabra i Coats a Sant Andreu). 

Club d’Escacs Sant Andreu 

-COMPETICIÓ INDIVIDUAL- 

HORARI I LOCALS DE COMPETICIÓ 

18) i CADET (SUB-16) 

LOCAL DE JOC nº4 (Seu de la Federació Catalana d’Escacs) 
en el cas no es càpiga a la Federació, una categoria jugaria al LOCAL DE JOC nº5

: Els divendres a les 18h 30 

13 de desembre, 10, 17, 24 i 31 de gener, 7, 14 i 21 de febrer 

14), ALEVÍ (SUB-12) i BENJAMÍ (SUB-10) 

divendres a les 18h 30 als locals habituals (nº1, nº2 i nº3) 

LLOC 

13 COTXERES DE SANTS 

14 CASINET D’HOSTAFRANCHS / JOAN PELEGRÍ 

14 COTXERES DE SANTS  

14 CASINET D’HOSTAFRANCHS / JOAN PELEGRÍ 

14 CASINET D’HOSTAFRANCHS / JOAN PELEGRÍ 

14 CASINET D’HOSTAFRANCHS / JOAN PELEGRÍ 

14 CASINET D’HOSTAFRANCHS / JOAN PELEGRÍ 

14 CASINET D’HOSTAFRANCHS / JOAN PELEGRÍ 
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en el cas no es càpiga a la Federació, una categoria jugaria al LOCAL DE JOC nº5-  
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PREBENJAMÍ (SUB-8) 
 
LOCAL DE JOC nº4 (Seu de la Federació Catalana d’Escacs)
 
Jugaran durant 4 dissabtes a la tarda fent dues rondes cada dia.
 
Els dies de joc seran: 
 
25 de gener, 1, 8 i 15 de febrer
 
PARTICIPACIÓ 
 
Per poder participar en la competició individual, 
(codi). 
 
Un jugador no es considerarà inscrit i per tant no s’aparellarà fins que no estiguin tots els 
tràmits fets, i per tant tingui tant la fitxa del CEEB com el codi federetiu.
 
Els jugadors nous, hauran de treure la fitxa de la Federació de 15 mesos en nom del club pel 
que juguin o del CEE en el cas de les escoles. Aquests fitxa la tramita el Comitè del CEEB i per 
tant cal que la sol�liciteu per mail al comitè amb temps suficient.
 
Els que ja tenen fitxa aquest any, recordeu que cal renovar
segona ronda. 
 
Els jugadors poden participar a la seva categoria o en una de superior.
 
Un jugador podrà participar en més d’una categoria si alguna no coincideix en dia i hora amb la 
resta, sempre i quan compleixi els requisits anteriors.
 
Els jugadors es podran incorporar màxim a la segona ronda, sempre que hagin fet tots els 
tràmits d’inscripció tant al CEEB com a la Federació abans del 25 de desembre d’aquest any.
 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓ
 

• La competició Individual serà mixta en totes les categories
 
Es jugarà pel Sistema Suís basat en valoració
programa informàtic “Swiss Manager”. 
 
L’Organització es reserva el dret de modificar el sistema de competició, o el nombre de rondes 
(que en principi està previst que siguin 8) 
 
PUNTUACIONS 
 
La puntuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taules,
 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

LOCAL DE JOC nº4 (Seu de la Federació Catalana d’Escacs) 

Jugaran durant 4 dissabtes a la tarda fent dues rondes cada dia. 

de febrer 

Per poder participar en la competició individual, cal estar inscrit al CEEB i tenir fitxa federativa 

Un jugador no es considerarà inscrit i per tant no s’aparellarà fins que no estiguin tots els 
tràmits fets, i per tant tingui tant la fitxa del CEEB com el codi federetiu. 

an de treure la fitxa de la Federació de 15 mesos en nom del club pel 
que juguin o del CEE en el cas de les escoles. Aquests fitxa la tramita el Comitè del CEEB i per 
tant cal que la sol�liciteu per mail al comitè amb temps suficient. 

xa aquest any, recordeu que cal renovar-la per poder ser aparellat a la 

Els jugadors poden participar a la seva categoria o en una de superior. 

Un jugador podrà participar en més d’una categoria si alguna no coincideix en dia i hora amb la 
resta, sempre i quan compleixi els requisits anteriors. 

Els jugadors es podran incorporar màxim a la segona ronda, sempre que hagin fet tots els 
tràmits d’inscripció tant al CEEB com a la Federació abans del 25 de desembre d’aquest any.

COMPETICIÓ 

La competició Individual serà mixta en totes les categories

Es jugarà pel Sistema Suís basat en valoració. Els aparellaments es faran mitjançant el 
programa informàtic “Swiss Manager”.  

L’Organització es reserva el dret de modificar el sistema de competició, o el nombre de rondes 
(que en principi està previst que siguin 8) segons el nombre d’inscrits en cada categoria.

La puntuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taules, 0,5 punts i perduda, 0 punts.
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cal estar inscrit al CEEB i tenir fitxa federativa 

Un jugador no es considerarà inscrit i per tant no s’aparellarà fins que no estiguin tots els 

an de treure la fitxa de la Federació de 15 mesos en nom del club pel 
que juguin o del CEE en el cas de les escoles. Aquests fitxa la tramita el Comitè del CEEB i per 

la per poder ser aparellat a la 

Un jugador podrà participar en més d’una categoria si alguna no coincideix en dia i hora amb la 

Els jugadors es podran incorporar màxim a la segona ronda, sempre que hagin fet tots els 
tràmits d’inscripció tant al CEEB com a la Federació abans del 25 de desembre d’aquest any. 

La competició Individual serà mixta en totes les categories. 

Els aparellaments es faran mitjançant el 

L’Organització es reserva el dret de modificar el sistema de competició, o el nombre de rondes 
segons el nombre d’inscrits en cada categoria. 

0,5 punts i perduda, 0 punts. 
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SISTEMES DE DESEMPATS
 
Competició Individual (Sistema Suïs
 
Per establir la classificació final s’a

1. Bucholz Total [amb ajust FIDE]
2. Bucholz Mitjà 1 [amb ajust FIDE]
3. Tall de Bucholz 1 [amb aju
4. Progressiu fins a les darreres conseqüencies.

 
Es sortejarà l’ordre d’aplicació dels tres primers.
 
Competició Individual (Sistema Lliga
 
Per establir la classificació final s’aplicaran els següents desempats, en el següent ordre:
 

1. Sonnenborn Berger [amb ajust FIDE]. 
2. Resultat Particular. 
3. Número de victòries. 
4. Sorteig. 

 

 
PARTICIPACIÓ 
 
La inscripció dels equips es tanca abans de començar la competició,
 
Els jugadors poden participar a la seva categoria o en una superior.
 
Per poder participar en la competició per equips, cal estar inscrit al CEEB i tenir fitxa federativa 
(codi). 
 
Es podrà jugar en un equip d’edat superior, o en un equip de club (els jugadors que a la 
competició individual han participat per l’escola), 
tinguin tramitada la seva llicència federativa.
 
La composició dels equips és tancada, i per tant un jugador només pot competir en un sol 
equip, excepte en aquells casos que no coincideixin les dates i/o hora, 
l’apartat anterior. 
 
No hi haurà límit de nombre de jugadors que podran ser inscrits a cada equip.
 
Un jugador no es considerarà inscrit i per tant no podrà pertanyer a cap equip fins que no 
estiguin tots els tràmits fets, i tingui 
 
La composició dels equips e
rondes. 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

SISTEMES DE DESEMPATS 

Sistema Suïs) 

Per establir la classificació final s’aplicaran els següents desempats:  
Bucholz Total [amb ajust FIDE] 
Bucholz Mitjà 1 [amb ajust FIDE] 
Tall de Bucholz 1 [amb ajust FIDE] 
Progressiu fins a les darreres conseqüencies. 

’ordre d’aplicació dels tres primers. 

Sistema Lliga) 

Per establir la classificació final s’aplicaran els següents desempats, en el següent ordre:

Berger [amb ajust FIDE].  
Resultat Particular.  
Número de victòries.  

-COMPETICIÓ PER EQUIPS- 

La inscripció dels equips es tanca abans de començar la competició, 

Els jugadors poden participar a la seva categoria o en una superior. 

Per poder participar en la competició per equips, cal estar inscrit al CEEB i tenir fitxa federativa 

Es podrà jugar en un equip d’edat superior, o en un equip de club (els jugadors que a la 
competició individual han participat per l’escola), però no en un club diferent d’aquell pel qual 
tinguin tramitada la seva llicència federativa. 

La composició dels equips és tancada, i per tant un jugador només pot competir en un sol 
equip, excepte en aquells casos que no coincideixin les dates i/o hora, i sempre que compleixin 

No hi haurà límit de nombre de jugadors que podran ser inscrits a cada equip.

Un jugador no es considerarà inscrit i per tant no podrà pertanyer a cap equip fins que no 
estiguin tots els tràmits fets, i tingui tant la fitxa del CEEB com el codi federetiu.

La composició dels equips es podrà ampliar durant el Campionat excepte 

Página 4 

Per establir la classificació final s’aplicaran els següents desempats, en el següent ordre: 

Per poder participar en la competició per equips, cal estar inscrit al CEEB i tenir fitxa federativa 

Es podrà jugar en un equip d’edat superior, o en un equip de club (els jugadors que a la 
però no en un club diferent d’aquell pel qual 

La composició dels equips és tancada, i per tant un jugador només pot competir en un sol 
i sempre que compleixin 

No hi haurà límit de nombre de jugadors que podran ser inscrits a cada equip. 

Un jugador no es considerarà inscrit i per tant no podrà pertanyer a cap equip fins que no 
tant la fitxa del CEEB com el codi federetiu. 

à ampliar durant el Campionat excepte les dues darreres 
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Per a que un jugador afegit a la llista de l’equip pugui participar, cal que estigui inscrit al CEEB i 
tingui codi federatiu abans d’iniciar
(comite_escacs@elconsell.cat

federatiu, i que es porti divendres la documentació tramitada i així l’àrbitre o el comitè puguin 
donar el vist-i-plau. 
 
Per evitar problemes, el millor és que s’afegeixin a l
cregui poden participar. 
 
HORARI I LOCALS DE COMPETICIÓ
 
JUVENIL (SUB-18) i CADET (SUB
 
LOCAL DE JOC nº4 (Seu de la Federació Catalana d’Escacs)
-en el cas no es càpiga a la Federació, una categoria jugaria al LOCAL DE JOC nº5
 
INFANTIL (SUB-14), ALEVÍ (SUB
 
Els divendres a les 18h 30 als locals habituals (nº1, nº2 i nº3)
 
Dies: 7, 14, 21 i 28 de març i 4 d’abril
 
PREBENJAMÍ (SUB-8) 
 
LOCAL DE JOC nº4 (Seu de la Federació Catalana d’Escacs)
 
Jugaran durant 3 divendres
19h 30). 
 
Els dies de joc seran: 
 
25 d’abril, 9 i 16 de maig 
 

• La competició Per Equips serà mixta en 
 
Es jugarà en principi pel Sistema Suís
off; sempre depenent del nombre d’inscrits
en funció dels equips participants a 
 
En les categories SUB-8, SUB-

En les categories SUB-14, SUB

empat i 0 per derrota). 

Els equips estaran formats per 3 jugadors 

resta (SUB-10, SUB-12, SUB-14 i SUB

 
Els equips hauran d’estar formats per ordre d’ELO Català.
 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

Per a que un jugador afegit a la llista de l’equip pugui participar, cal que estigui inscrit al CEEB i 
tingui codi federatiu abans d’iniciar-se la ronda. Per això cal que el delegat envii al comitè 

scacs@elconsell.cat) un mail abans de les 22h del dijous amb les dades i el codi 

federatiu, i que es porti divendres la documentació tramitada i així l’àrbitre o el comitè puguin 

Per evitar problemes, el millor és que s’afegeixin a la llista inicial el màxim de jugadors que es 

HORARI I LOCALS DE COMPETICIÓ 

18) i CADET (SUB-16) 

LOCAL DE JOC nº4 (Seu de la Federació Catalana d’Escacs) 
en el cas no es càpiga a la Federació, una categoria jugaria al LOCAL DE JOC nº5

14), ALEVÍ (SUB-12) i BENJAMÍ (SUB-10) 

Els divendres a les 18h 30 als locals habituals (nº1, nº2 i nº3) 

de març i 4 d’abril 

LOCAL DE JOC nº4 (Seu de la Federació Catalana d’Escacs) 

vendres a la tarda fent dues rondes cada dia (a les 18h i a les 

 

La competició Per Equips serà mixta en totes les categories

pel Sistema Suís, a 5 rondes, per Sistema Lliga o sistema mixt
epenent del nombre d’inscrits. El sistema de joc i les rondes es podran modificar 

en funció dels equips participants a cada categoria. 

-10 i SUB-12, la puntuació serà olímpica. 

SUB-16 i SUB-18 la puntuació serà per matx (2 punts victòria, 1 punt 

formats per 3 jugadors a les categories SUB-8 i SUB-18 i per 4 jugadors a la 

14 i SUB-16). 

Els equips hauran d’estar formats per ordre d’ELO Català. 
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Per a que un jugador afegit a la llista de l’equip pugui participar, cal que estigui inscrit al CEEB i 
se la ronda. Per això cal que el delegat envii al comitè 

les 22h del dijous amb les dades i el codi 

federatiu, i que es porti divendres la documentació tramitada i així l’àrbitre o el comitè puguin 

a llista inicial el màxim de jugadors que es 

en el cas no es càpiga a la Federació, una categoria jugaria al LOCAL DE JOC nº5-  

(a les 18h i a les 

totes les categories. 

er Sistema Lliga o sistema mixt Lliga – Play 
. El sistema de joc i les rondes es podran modificar 

la puntuació serà per matx (2 punts victòria, 1 punt 

i per 4 jugadors a la 
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L’ordre de forces dels equips serà el full d’inscripció al CEEB, i els jugadors 
ELO català amb un marge de 25 punts.
 
En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear
que un jugador mai no pot jugar
Tanmateix, els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats lliurament entre 
ells, però sempre que darrera
ELO. És a dir, si el nº 2 del l
ordre, però si el nº2, el nº3 i el nº4 tenen 1700, podran ordenar
 
Per afavorir la participació, es podran fer equips mixtes, els quals no tindran dret a participar a 
fases posteriors de competició. 
indicant el nom de les entitats i els integrants de l’equip. El Comitè es reserva el dret
admetre un equip mixt. 
 
Aquests equips estaran formats per un màxim de dues 
entre dos clubs. Les entitats que participin en un equip mixt i que tinguin algun altre equip a la 
mateixa categoria, tindran de 
 
L’equip que descansi farà dos punts i mig 
rondes, inclosa la primera. 

PUNTUACIONS 
 
La puntuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taules, 0,
 
SISTEMES DE DESEMPATS
 
Competició Per Equips  (Sistema Suïs
 
 SUB-8, SUB-10 i SUB
 

1. Punts Sistema Olímpic.
2. Punts de Matx (2 guanyada; 1 l’empat; 0 perduda).  
3. Sonenborg per equips

 
SUB-14, SUB-16 i SUB

 
4. Punts de Matx (2 guanyada; 1 l’empat; 0 perduda).  
5. Punts Sistema Olímpic.
6. Sonenborg per equips

 
 

Competició Per Equips  (Sistema Lliga
 

1. Puntuació olímpica (SUB
16 i SUB-18). 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

L’ordre de forces dels equips serà el full d’inscripció al CEEB, i els jugadors estaran
talà amb un marge de 25 punts. 

En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces
que un jugador mai no pot jugar darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). 
Tanmateix, els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats lliurament entre 

darrera d’ells al llistat d’ordre de forces no hi hagi cap jugador amb més 
s a dir, si el nº 2 del llistat té 1700 i el nº 3 1701, sempre hauran de jugar en aquest 

ordre, però si el nº2, el nº3 i el nº4 tenen 1700, podran ordenar-se com vulguin.

es podran fer equips mixtes, els quals no tindran dret a participar a 
fases posteriors de competició. Caldrà fer una sol�licitud al Comitè d’Escacs mitjançant un mail 
indicant el nom de les entitats i els integrants de l’equip. El Comitè es reserva el dret

Aquests equips estaran formats per un màxim de dues escoles o una escola i un club, però mai 
entre dos clubs. Les entitats que participin en un equip mixt i que tinguin algun altre equip a la 
mateixa categoria, tindran de posar a l’equip mixt els jugadors amb menys ELO de l’entitat.

L’equip que descansi farà dos punts i mig (2 punts en els equips de 3 jugadors) 

 

La puntuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taules, 0,5 punts i perduda, 0 punts.

SISTEMES DE DESEMPATS 

Sistema Suïs) 

10 i SUB-12 

Punts Sistema Olímpic. 
Punts de Matx (2 guanyada; 1 l’empat; 0 perduda).   
Sonenborg per equips 

16 i SUB-18 

Punts de Matx (2 guanyada; 1 l’empat; 0 perduda).   
Punts Sistema Olímpic. 
Sonenborg per equips 

Sistema Lliga) 

Puntuació olímpica (SUB-8, SUB-10 i SUB-12) o Puntuació per Matx (SUB
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estaran ordenats per 

ordre de forces. És a dir, 
número superior (teòric més fluix). 

Tanmateix, els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats lliurament entre 
d’ells al llistat d’ordre de forces no hi hagi cap jugador amb més 

de jugar en aquest 
se com vulguin. 

es podran fer equips mixtes, els quals no tindran dret a participar a 
Caldrà fer una sol�licitud al Comitè d’Escacs mitjançant un mail 

indicant el nom de les entitats i els integrants de l’equip. El Comitè es reserva el dret de no 

escoles o una escola i un club, però mai 
entre dos clubs. Les entitats que participin en un equip mixt i que tinguin algun altre equip a la 

posar a l’equip mixt els jugadors amb menys ELO de l’entitat. 

(2 punts en els equips de 3 jugadors) a totes les 

5 punts i perduda, 0 punts. 

12) o Puntuació per Matx (SUB-14, SUB-



 

[Escribir texto] 

 

2. Sonnenborn Berger
per Sistema Olímpic, no de matx, de cada equip pels punts que fan en el matx, i 
així amb cada equip que juguen). 

3. Resultat particular i Sistema Holandès per equips (en cas de play off aquest
resultaria el primer sistema de desempat). En cas de prosseguir l’empat es mira el 
resultat del primer tauler i negres guanyen en cas de taules.

 
Veure l’anotació al final de les bases per conèixer la definició dels desempats.

 
DURADA DE LES PARTIDES I 
 
Categories SUB-8 
El ritme de joc per a cada jugador serà de 
finish) a totes les modalitats de competició (individual i per equips), essent obligat anotar la 
partida fins els cinc minuts últim
 
Categories  SUB-10, SUB-12 i SUB
El ritme de joc per a cada jugador serà de 
segons (30”) per jugada a totes les modalitats de competició (individual i per equips), essent 
obligat anotar la partida sempre.
 
Totes les partides seran vàlides únicament per al còmput de l’ELO català.
 
L’àrbitre haurà de notificar la caiguda de bandera.
 
Qualsevol litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l’àrbitre principal de la 
categoria. 
 
Existirà un full de reclamacions a disposició  dels jugadors. Aquest full es remetrà a la FCE
cop hagi acabat el torneig, junt amb la resta de documentació.

ENDARRERIMENTS I NO COMPAREIXENCES:
 
El temps límit per presentar
categories excepte els SUB-8 que serà de 30 minuts (30’)
 

Seran eliminats els jugadors i/o equips que no assisteixin a la primera ronda o a dues, encara 
que no siguin consecutives, sense causa fonamentada.

 
ALTRES DISPOSICIONS: 
 
Es recorda als jugadors que sempre hauran 
finalitzar la partida. 
 
Qualsevol punt no previst en aquest Reglament, es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE i la 
F.C.d.E. 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

Sonnenborn Berger Per equips Fide (Multiplicació pels punts totals a la competició 
per Sistema Olímpic, no de matx, de cada equip pels punts que fan en el matx, i 
així amb cada equip que juguen).  
Resultat particular i Sistema Holandès per equips (en cas de play off aquest
resultaria el primer sistema de desempat). En cas de prosseguir l’empat es mira el 
resultat del primer tauler i negres guanyen en cas de taules. 

Veure l’anotació al final de les bases per conèixer la definició dels desempats. 

DURADA DE LES PARTIDES I RITME DE JOC 

El ritme de joc per a cada jugador serà de quaranta minuts (40’) per fer totes les jugades (a 
) a totes les modalitats de competició (individual i per equips), essent obligat anotar la 

partida fins els cinc minuts últims. 

12 i SUB-14, SUB-16 i SUB-18  
El ritme de joc per a cada jugador serà de cinquanta-cinc minuts (55’) amb un increment de 30 

”) per jugada a totes les modalitats de competició (individual i per equips), essent 
sempre. 

Totes les partides seran vàlides únicament per al còmput de l’ELO català.

L’àrbitre haurà de notificar la caiguda de bandera. 

l litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l’àrbitre principal de la 

Existirà un full de reclamacions a disposició  dels jugadors. Aquest full es remetrà a la FCE
cop hagi acabat el torneig, junt amb la resta de documentació. 

ENDARRERIMENTS I NO COMPAREIXENCES: 

El temps límit per presentar-se a les partides és de quaranta minuts (4
8 que serà de 30 minuts (30’) a partir de l’hora d’inici de la ronda.

Seran eliminats els jugadors i/o equips que no assisteixin a la primera ronda o a dues, encara 
que no siguin consecutives, sense causa fonamentada. 

Es recorda als jugadors que sempre hauran de lliurar l’original de la planella a un àrbitre en 

Qualsevol punt no previst en aquest Reglament, es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE i la 
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Per equips Fide (Multiplicació pels punts totals a la competició 
per Sistema Olímpic, no de matx, de cada equip pels punts que fan en el matx, i 

Resultat particular i Sistema Holandès per equips (en cas de play off aquest 
resultaria el primer sistema de desempat). En cas de prosseguir l’empat es mira el 

 

’) per fer totes les jugades (a 
) a totes les modalitats de competició (individual i per equips), essent obligat anotar la 

) amb un increment de 30 
”) per jugada a totes les modalitats de competició (individual i per equips), essent 

Totes les partides seran vàlides únicament per al còmput de l’ELO català. 

l litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l’àrbitre principal de la 

Existirà un full de reclamacions a disposició  dels jugadors. Aquest full es remetrà a la FCE un 

se a les partides és de quaranta minuts (40’) a totes les 
a partir de l’hora d’inici de la ronda.  

Seran eliminats els jugadors i/o equips que no assisteixin a la primera ronda o a dues, encara 

de lliurar l’original de la planella a un àrbitre en 

Qualsevol punt no previst en aquest Reglament, es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE i la 
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RONDES I APARELLAMENTS
 
Dissabte següent a la ronda es faran públics els
fins dilluns al migdia al correu del Comitè Escacs 
reclamació respecte a alguna partida.
 
El comitè resoldrà la possible reclamació entre dilluns i dimarts de la matei
L’aparellament de la següent ronda sortiria publicat, per tant, entre dilluns i dimarts si no hi ha 
reclamacions; i entre dimarts i dimecres si se’n produís en determinada categoria.
 
COMPOSICIÓ COMITÈ D’ESCACS
 
Jordi Capellades (Delegat Federatiu
Miquel Fernandez-Diaz, Anna de la Cruz, 
 
ÀRBITRES (Tutors de Joc)
 
L’àrbitre principal de la categori
14 el Josep Ma. Jordan (AC). L’àrbitre principal a les cate
Davide Vega D'Aurelio (IA) a la competició individual. De la per equips, es comunicarà més 
endavant. 
 
PREMIS 
 
A la Competició Individual es donaran premis als tres primer
classificades de cada categoria.
 
A la Competició per equips es donaran premis als tres primers equips classificats de cada 
categoria. I també un premi al primer equip repre
Sub-10 i Sub-12. 
 
CLASSIFICACIONS 
 
La Competició escolar del CEEB està homologada per la Federació Catalana d’Escacs. La 
Competició Individual serà classificatòria per a la Final de Catalunya d’Edats que organitza la 
Federació 
 
Les normes de les finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
surtin publicades. 
 
Competició individual 
 
El núm. de classificats per a la final, ve determinat per a la participació real en cada tram 
d’edat. Això es defineix a partir de l’aparellament de la 3a ronda i
un comunicat amb les places classificatòries de cada tram d’edat.
 
El  número  de  places  adjudicades  (al  100%)

ESCACS 
CURS 2013-2014 

RONDES I APARELLAMENTS 

Dissabte següent a la ronda es faran públics els resultats a la web del Ceeb. Es podrà notificar 
fins dilluns al migdia al correu del Comitè Escacs comite_escacs@elconsell.cat
reclamació respecte a alguna partida. 

El comitè resoldrà la possible reclamació entre dilluns i dimarts de la matei
L’aparellament de la següent ronda sortiria publicat, per tant, entre dilluns i dimarts si no hi ha 
reclamacions; i entre dimarts i dimecres si se’n produís en determinada categoria.

COMPOSICIÓ COMITÈ D’ESCACS 

Federatiu), Enric Garcia (Delegat Ceeb), Beti Alfonso
, Anna de la Cruz, Frederic Corrigüelas. 

ÀRBITRES (Tutors de Joc) 

categoria SOTS-8 serà la Beti Alfonso, a les categories SUB
Josep Ma. Jordan (AC). L’àrbitre principal a les categories SOTS-16 i SOTS

Vega D'Aurelio (IA) a la competició individual. De la per equips, es comunicarà més 

A la Competició Individual es donaran premis als tres primers nois i a les tres primeres noies 
de cada categoria. 

A la Competició per equips es donaran premis als tres primers equips classificats de cada 
categoria. I també un premi al primer equip representant d’una escola classificada

La Competició escolar del CEEB està homologada per la Federació Catalana d’Escacs. La 
Competició Individual serà classificatòria per a la Final de Catalunya d’Edats que organitza la 

Jocs Esportius Escolars de Catalunya es comunicaran en quan 

El núm. de classificats per a la final, ve determinat per a la participació real en cada tram 
partir de l’aparellament de la 3a ronda i, per tant, aleshores s’emetrà 

un comunicat amb les places classificatòries de cada tram d’edat. 

El  número  de  places  adjudicades  (al  100%) i les condicions de classificació per a la final,

Página 8 

resultats a la web del Ceeb. Es podrà notificar 
comite_escacs@elconsell.cat la possible 

El comitè resoldrà la possible reclamació entre dilluns i dimarts de la mateixa setmana. 
L’aparellament de la següent ronda sortiria publicat, per tant, entre dilluns i dimarts si no hi ha 
reclamacions; i entre dimarts i dimecres si se’n produís en determinada categoria. 

Beti Alfonso, Toni Soler, 

serà la Beti Alfonso, a les categories SUB-10 a SUB-
16 i SOTS-18 el Sr. 

Vega D'Aurelio (IA) a la competició individual. De la per equips, es comunicarà més 

nois i a les tres primeres noies 

A la Competició per equips es donaran premis als tres primers equips classificats de cada 
sentant d’una escola classificada a Sub-8, 

La Competició escolar del CEEB està homologada per la Federació Catalana d’Escacs. La 
Competició Individual serà classificatòria per a la Final de Catalunya d’Edats que organitza la 

es comunicaran en quan 

El núm. de classificats per a la final, ve determinat per a la participació real en cada tram 
aleshores s’emetrà 

i les condicions de classificació per a la final, 



 

[Escribir texto] 

 

s’obtindrà  del  número  d’inscrits
les circulars corresponents. 
 
Competició per equips 
 
La competició per equips no classifica per a la Final Nacional que és oberta a tothom.
 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

mero  d’inscrits consolidats, en base a la taula que la Federació publicarà en 

a competició per equips no classifica per a la Final Nacional que és oberta a tothom.
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taula que la Federació publicarà en 

a competició per equips no classifica per a la Final Nacional que és oberta a tothom. 



 

[Escribir texto] 

 

ANNEX: Definició dels desempats
 
A. Competició Individual (
 

1. Bucholz Total: Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador
 

2. Bucholz Mitjà 1: Suma de les puntuacions de tots els jugadors del jugador, exceptuant 
la puntuació més baixa dels oponents. 

 
3. Tall de Bucholz 1: Suma de les puntuacions de tots els jugadors del jugador, 

exceptuant la més alta i la més baixa de les puntuacions dels oponents.
 

4. Número de victòries: és el numero total de partides guanyades d’entre les realment 
jugades.  

 
5. Suma de puntuacions progres

suma total de puntuacions progressives.
 

per la primera fins que es desempati o s’hagin eliminat totes les rondes.
 

6. Sorteig: llançament de moneda.
 
B. Competició Individual (
 

1. Sonnenborn Berger: Suma de les puntuacions dels rivals que el jugador ha guanyat 
més la meitat dels puts dels rivals amb els que ha fet taules.

 
2. Resultat particular: En cas que tots els jugadors empatats s’hagin enfrontat entre ells, 

decidirà la suma de punts d’aquests enfrontaments. 
 

3. Número de victòries: Suma de les partides guanyades (i per tant, 
 

4. Sorteig: llançament de moneda.
 
ANNEX: Ajust FIDE amb oponent virtual
 
A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [
Rules – FIDE Handbook]. Aquest es calcula de la següent forma:
 
Si un jugador no ha disputat una o més partides; a efectes de desempat es considerarà que a 
totes elles el jugador ha jugat contra un oponent virtual. 
 

1. Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de: 
a) Els punts del jugador al inici de la
b) El resultat que ha obtingut l’adversari del jugador la partida no jugada.
c) Mitg punt més per cadascuna de les rondes restants.

 
2. Per els adversaris del jugador, l’oponent virtual tindrà la meitat de punts possibles a la 

competició. 

ESCACS 
CURS 2013-2014 

ANNEX: Definició dels desempats 

Competició Individual (Sistema Suïs) 

Bucholz Total: Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador

Bucholz Mitjà 1: Suma de les puntuacions de tots els jugadors del jugador, exceptuant 
la puntuació més baixa dels oponents.  

1: Suma de les puntuacions de tots els jugadors del jugador, 
exceptuant la més alta i la més baixa de les puntuacions dels oponents.

Número de victòries: és el numero total de partides guanyades d’entre les realment 

Suma de puntuacions progres
. Aquestes puntuacions es sumaran per obtenir la 

suma total de puntuacions progressives. 

per la primera fins que es desempati o s’hagin eliminat totes les rondes.

Sorteig: llançament de moneda. 

B. Competició Individual (Sistema Lliga) 

Sonnenborn Berger: Suma de les puntuacions dels rivals que el jugador ha guanyat 
puts dels rivals amb els que ha fet taules. 

Resultat particular: En cas que tots els jugadors empatats s’hagin enfrontat entre ells, 
decidirà la suma de punts d’aquests enfrontaments.  

Número de victòries: Suma de les partides guanyades (i per tant, jugades)

Sorteig: llançament de moneda. 

ANNEX: Ajust FIDE amb oponent virtual 

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5 General Handling 
]. Aquest es calcula de la següent forma: 

o ha disputat una o més partides; a efectes de desempat es considerarà que a 
totes elles el jugador ha jugat contra un oponent virtual.  

Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de: 
Els punts del jugador al inici de la ronda de la partida no jugada. 
El resultat que ha obtingut l’adversari del jugador la partida no jugada.
Mitg punt més per cadascuna de les rondes restants. 

Per els adversaris del jugador, l’oponent virtual tindrà la meitat de punts possibles a la 
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Bucholz Total: Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugador 

Bucholz Mitjà 1: Suma de les puntuacions de tots els jugadors del jugador, exceptuant 

1: Suma de les puntuacions de tots els jugadors del jugador, 
exceptuant la més alta i la més baixa de les puntuacions dels oponents. 

Número de victòries: és el numero total de partides guanyades d’entre les realment 

. Aquestes puntuacions es sumaran per obtenir la 

çant 
per la primera fins que es desempati o s’hagin eliminat totes les rondes. 

Sonnenborn Berger: Suma de les puntuacions dels rivals que el jugador ha guanyat 

Resultat particular: En cas que tots els jugadors empatats s’hagin enfrontat entre ells, 

jugades) 

C.04.5 General Handling 

o ha disputat una o més partides; a efectes de desempat es considerarà que a 

Els punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcularan com la suma de:  

El resultat que ha obtingut l’adversari del jugador la partida no jugada. 

Per els adversaris del jugador, l’oponent virtual tindrà la meitat de punts possibles a la 


