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Ofertes d’arbitratge 2014 
 

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS DE LA DELEGACIÓ 

 

Benvolgut amic/amiga: 

És un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat: 

Competició:   Campionat Territorial Absolut de Girona 2014 

Lloc:   Locals dels C.E. de Sant Gregori,  Gerunda i Blanes 

Data:    Matins dels dies 5, 12, 19 I 26 d'octubre; els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de 
novembre del 2014.  

Places: 

El torneig estarà considerat del Nivell F, a 9 sessions.  

Tornejos F.  

F-1 Tornejos amb un nombre de jugadors entre 51 i 150. 

Caldrà un àrbitre principal a un preu per sessió: 70 €. 

Caldrà, a més, un àrbitre auxiliar, com a mínim àrbitre català en pràctiques. 

Preu per sessió: 40 € si està en pràctiques o 45 € si és titular. 

  

F-2 Tornejos amb un nombre de jugadors entre 151 a 200. 

Caldrà un àrbitre principal a un preu per sessió: 80 €. 

Un àrbitre adjunt (Àrbitre Català com a mínim). 

Preu per sessió: 50 €. 

Caldrà, a més, un àrbitre auxiliar, com a mínim àrbitre català en pràctiques. 

Preu per sessió: 35 € si està en pràctiques o 45 € si és titular. 

  

F-3 Per tornejos de més de 200 inscrits. 

Caldrà un àrbitre principal a preu per sessió : 85 €. 

Un àrbitre adjunt (Àrbitre Català com a mínim). 

Preu per sessió: 55 €. 

Dos àrbitres auxiliars (com a mínim àrbitre català de suport) 

Preu per sessió i per cada àrbitre auxiliar: 35 € si està en pràctiques; 30 € si 
és de suport o 45 € si és titular.  
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F- +. Per cada 50 jugadors de més, o fracció, per sobre dels 200 jugadors, 
s’incrementarà el nombre d’àrbitres (que haurà de ser com a mínim de 
suport) en UN. 

Preu per sessió de cada àrbitre de mes: 35 € si està en pràctiques; 30 € si és 
de suport i de 45 € si és titular. 

Observacions 
• L'àrbitre haurà d'informatitzar les partides, com a mínim, dels 15 primers 

taulers. 

 

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana 
d’Escacs (federacio@escacs.cat ) abans del proper 21 de setembre de 2014 indicant: la seva titulació 
arbitral i en quina qualitat presenta la seva licitació (fins i tot pot presentar-la en totes les que estigui 
titulat per fer-ho). 

 

 

Girona, a 3 de setembre de 2014. 

Signat: Delegació de Girona de la F.C.d’E.   


