ANNEX D’ACLARIMENTS
A LA NORMATIVA CAMPIONATS D’ESCACS
FASE PRÈVIA DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS
DEL 2018 COMARQUES DEL VALLÈS ORIENTAL, OSONA I
MARESME; I DEL GRUP DE PROMOCIÓ

5. Ritme de joc
a) El ritme de joc de la categoria sub-18 s’ha canviat a 75 minuts a caiguda de bandera, per
poder disputar dobles rondes els tres (3) dies de joc que s’han acordat. Previ al
començament de la competició en la categoria sub-18, s’ha acordat també l’aplicació de
l’article III.4 de les Lleis dels Escacs. Aquest article diu el següent:
“III.4 Si el jugador que està en joc té menys de dos minuts en el seu rellotge, pot sol·licitar
un increment addicional de 5 segons per jugada per a ambdós jugadors. Aquesta
sol·licitud constitueix una oferta de taules. Si aquesta es rebutja, i l’àrbitre està d’acord
amb la sol·licitud, els rellotges s’ajustaran amb el temps extra, a l’oponent se li concediran
dos minuts extra i el joc continuarà”.
b) L’inici de les partides seran avisats amb 5 minuts d’antelació i el cronòmetre s’intentarà
que sigui el màxim visible. L’inici de les partides vindran indicades per un senyal acústic,
independentment de l’hora real que sigui en aquell moment. A partir d’aquest senyal
acústic és quan els àrbitres podran aplicar les amonestacions previstes a les categories
sub-8, sub-10 i sub-12 per no estar asseguts davant el tauler en aquest inici.
c) Aquest criteri d’avís i inici de la partida aplicarà de la mateixa forma per les categories
sub-14, sub-16 i sub-18; però s’ha modificat el concepte de TOLERÀNCIA ZERO de la
següent forma. La primera vegada que un participant no estigui assegut a l’inici de la
partida serà amonestat d’igual forma que es fa a les categories sub-8, sub-10 i sub-12.
La segona i posteriors vegades que tingués aquesta incidència, seria amonestat i perdria
la partida automàticament.

7. Desempats (Suís)
d) En les categories sub-14, sub-16 i sub-18 també s’aplicarà el criteri de desempat “0”
descrit a la normativa com a primer desempat.
:

