
NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER TOTS ELS JUGADORS PARTICIPANTS 
 

LLIURAMENT DE RESULTATS 

 

L’equip vencedor de l’encontre haurà d’assegurar-se de complimentar el full de resultats i lliurar-lo a la 

taula arbitral. 

 

L’equip perdedor serà l’encarregat de posar les peces a la posició inicial. 

 

En cas que l’encontre acabi en taules, el jugador de l’equip de negres del primer tauler lliurarà el full de 

resultats i l’equip de blanques s’encarregarà de posar les peces a la posició inicial. 

 

Els jugadors components dels equips seran els darrers i únics responsables de qualsevol introducció 

errònia de resultats provocada per una incorrecta complimentació del full de resultats. 

 

Si un cop finalitzada la ronda i passats 2 minuts, falta algun resultat perquè no s’hagi lliurat, el resultat de 

l’encontre serà de 0-0. 

 

No s’acceptarà cap reclamació sobre resultats erronis un cop hagi finalitzat la següent ronda. 

 

No s’acceptaran reclamacions sobre resultats un cop començada la darrera ronda del campionat. 

 

COMENÇAMENT DE LES PARTIDES 

 

Les partides començaran ESTRICTAMENT a les hores estipulades a les Bases del torneig, si no hi ha 

retards o incidents inesperats, per tant es recomana a tots els jugadors que a l’hora estipulada estiguin 

presents davant del tauler, ja que el rellotge es posarà el marxa a les hores indicades. 

 

Dia 23.09.2018   

 

Ronda 1 10:00  Ronda 6 11:40   

Ronda 2 10:20  Ronda 7 12:00 

Ronda 3 10:40  Ronda 8 12:20 

Ronda 4 11:00  Ronda 9 12:40 

Ronda 5 11:20      

 

 

RELLOTGE 

 

El rellotge ÚNICAMENT es podrà aturar per sol·licitar la presència d’algun àrbitre. 

 

Segons l’Article 6.11.4. de les Lleis dels Escacs, si un jugador atura el rellotge sense causa justificada 

segons l’àrbitre, podrà ser sancionat segons l’Article 12.9 

 

SOL·LICITUD DE PRESÈNCIA D’UN ÀRBITRE 

 

En cas que un jugador requereixi la presència d’algun àrbitre, actuarà de la següent forma: 

 

1.- Aturarà els rellotges i aixecarà la mà per sol·licitar l’assistència de l’àrbitre. 

2.- En cas que en aquest moment no hi hagués cap àrbitre disponible a la zona, sol·licitarà a la taula 

arbitral l’assistència d’un àrbitre. 

 

Aquestes normes són inalterables i la participació al Campionat suposa la seva acceptació sense reserves. 


