Proposta de modificació reglamentària referent a les obligacions dels equips de La Lliga
Catalana d’Escacs a la categoria de Divisió d’Honor. Capítol VI – Secció 7. Article 11.9 del
Reglament General i de Competicions de la FCE.
Proposta presentada amb el suport dels clubs de Divisió d’Honor que varen assistir a la reunió
mantinguda el 06 de juny de 2015.
La Lliga Catalana d’Escacs és a totes les categories, però especialment a Divisió d’Honor, la
competició més important del calendari oficial. Cada any milers de federats segueixen la
retransmissió en directe de les partides de la màxima categoria.
Aquesta proposta pretén garantir la retransmissió d’aquells matxos que es considerin
importants.
Nou article. Capítol VI – Secció 7. Article 11.9 (La Lliga Catalana):
11.9 Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor garantir i facilitar la
retransmissió d’aquells matxos designats, quan aquests siguin al seu local de joc, d’acord amb
les instruccions de la federació i la circular corresponent. En cas d’incompliment, a més a més
de les altres sancions disciplinaries que puguin derivar-se, la comissió esportiva de la Federació
podrà decidir traslladar el matx a una altra seu de la seva decisió. Aquest fet haurà de
comunicar-se als clubs afectats amb temps suficient.

Proposta de modificació reglamentària referent a la renúncia fora de termini a la participació
de La Lliga Catalana d’Escacs d’equips recentment ascendits.
Capítol VI – Secció 3. Article 3.5 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
Capítol VII – Secció 2. Article 2.1 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
Capítol VIII – Secció 1. Article 1 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
El reglament específic de la Lliga Catalana d’Escacs defineix els procediments administratius i
les sancions pertinents en cas de renúncia d’un equip, sempre i quan aquesta es realitzi dins
del termini d’inscripcions. Els darrers anys, no obstant, diversos equips han renunciat a
participar a la seva nova categoria una vegada exhaurit aquest termini.
Per norma, aquests equips son acceptats per participar a categories inferiors de la Lliga
Catalana, obligant a reajustar tota la planificació dels quadres d’aparellament. Com a
conseqüència:
1. Aquests equips perjudiquen, voluntària o involuntàriament, a altres equips que
podrien haver pujat de categoria en lloc seu.
2. Aquests equips participen a la resta de competicions per equips de la mateixa
temporada a categories inferiors, copsant les primeres places.
Aquesta proposta pretén legislar un mecanisme que freni aquesta pràctica.

Redactat Actual. Capítol VI – Secció 3. Article 3.5 (La Lliga Catalana):
3.1 En cas de renúncia d’un equip de categoria superior a Tercera s’ha de comunicar a la
Federació mitjançant correu electrònic abans del termini de la inscripció dels equips. És
obligatòria la inscripció de tots els equips presentats per cada club, aquesta s’haurà de fer a
través de la web de la Federació (gestió administrativa) en els terminis i forma que indiqui la
Federació.
3.2 Els equips que renuncien estan obligats a comunicar-ho per escrit a la FCE. L’escrit de la
renúncia haurà d’estar en el local social de la FCE amb un mínim d’antelació de 48 hores abans
del termini per a la inscripció dels equips.
3.3 En cas de renúncia d’un equip aquest descendirà a la categoria immediata inferior.
3.4 Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per
dos equips de tercera categoria.
Proposta de nou redactat (afegit en groc). Capítol VI – Secció 3. Article 3.5 (La Lliga Catalana):
3.1 En cas de renúncia d’un equip de categoria superior a Tercera s’ha de comunicar a la
Federació mitjançant correu electrònic abans del termini de la inscripció dels equips. És
obligatòria la inscripció de tots els equips presentats per cada club, aquesta s’haurà de fer a
través de la web de la Federació (gestió administrativa) en els terminis i forma que indiqui la
Federació.
3.2 Els equips que renuncien estan obligats a comunicar-ho per escrit a la FCE. L’escrit de la
renúncia haurà d’estar en el local social de la FCE amb un mínim d’antelació de 48 hores abans
del termini per a la inscripció dels equips.

3.3 En cas de renúncia d’un equip abans que s’exhaureixi el termini d’inscripció, aquest
descendirà a la categoria immediata inferior. Aquests equips podrien perdre el dret de pujar
de categoria durant un període d’un any. Serà el Comitè de Competició de la F.C.d’E. qui
dictamini si hi ha raons antiesportives que motivin la sanció.
3.4 En cas de renúncia d’un equip una vegada s’ha exhaurit el termini d’inscripcions aquest
descendirà també a la categoria immediata inferior. Aquests equips no podran pujar de
categoria durant un període mínim d’un (1) any fins a un màxim de tres (3). Serà el Comitè de
Competició de la F.C.d’E. qui dictamini la duració de la sanció.
3.5 Tots els equips que hagin renunciat a una categoria seguiran participant a la resta de
competicions oficials d’aquella temporada a la categoria que tenien abans de la renúncia.
3.6 Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per
dos equips de tercera categoria.

Redactat Actual. Capítol VII – Secció 2. Article 2.1 (Copa Catalana):
2.1 Els equips participaran a la mateixa categoria que tenen a la Lliga Catalana (Campionat de
Catalunya Equips) de la mateixa temporada esportiva.
Proposta de nou redactat (afegit en groc). Capítol VII – Secció 2. Article 2.1 (Copa Catalana):
2.1 Els equips participaran a la mateixa categoria que tenen a la Lliga Catalana (Campionat de
Catalunya Equips) de la mateixa temporada esportiva. En cas d’haver renunciat a la seva
categoria, els equips participaran a la mateixa categoria que tenien abans que aquesta es
produís.

Redactat Actual. Capítol VIII – Secció 2. Article 2 (Ràpides per Equips):
La categoria dels equips serà la mateixa de La Lliga Catalana d'Escacs d’aquella temporada.
Proposta de nou redactat (afegit en groc). Capítol VII – Secció 2. Article 2 (Ràpides per
Equips):
La categoria dels equips serà la mateixa de La Lliga Catalana d'Escacs d’aquella temporada. En
cas d’haver renunciat a la seva categoria, els equips participaran a la mateixa categoria que
tenien abans que aquesta es produís.

Proposta de modificació reglamentària referent a la alineació de jugadors a les Fases Finals
Eliminatòries d’ascens les Finals Catalanes de la Lliga Catalana d’Escacs. Capítol VI – Secció 8.
Article 12.1 del Reglament General i de Competicions de la FCE.
Proposta de la Junta Directiva presentada a petició del Club d’Escacs Congrés.
El reglament estableix com a condició perquè un jugador pugui ser alineat amb un equip a les
Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes, no haver estat alineat més rondes a un
equip de categoria superior.
Tot i que la intenció de la norma es clara, el redactat actual pot donar lloc a interpretacions
errònies quan un jugador ha participat en més d’un equip inferior o superior. Aquesta
proposta pretén millorar el redactat actual sense modificar la norma.

Redactat Actual:
12.1 El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la
categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els
números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un
esportista titular d’un equip filial, per jugar les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals
Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà
que compleixi el requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior
categoria de l’equip del qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) [...]
Proposta de redactat (modificacions en groc):
12.1 El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la
categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els
números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un
esportista titular d’un equip filial, per jugar les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals
Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà
que el total de partides alineat amb equips de categoria superior (durant la fase regular) no
sigui superior al total de rondes que ha estat alineat aquella temporada durant la fase regular.
Els jugadors titulars del primer equip (A) [...]

Proposta de modificació reglamentària referent a la creació d’una nova llista d’ELO per
torneigs a ritme ràpid i llampec. Capítol III del Reglament General i de Competicions de la
FCE.
Els darrers anys hi ha hagut un augment significatiu de torneigs a ritme ràpid i llampec a
Catalunya, els quals s’estan assentant com una modalitat interessant per molts federats tot i
que el percentatge de proves homologades d’aquestes modalitat és encara baixa.
Creiem que un dels motius és la reticència que alguns jugadors mostren a participar amb el seu
ELO estàndard, al considerar-ho més valuós que la possibilitat de jugar un torneig. Per una
altra banda, l’homologació de torneigs és positiva en quant a que dota les proves d’una
cobertura esportiva i legal en front a incidències.
Aquesta proposta es presenta amb la intenció d’incentivar la participació en torneigs de ritme
ràpid i llampec, al mateix temps que facilitarà l’avaluació diferenciada de proves a modalitats
diferents.

La nova llista d’ELO comptabilitzarà en el mateix sistema totes les partides homologades de
ritme ràpid (amb una constant K), i les partides a ritme llampec (amb una constant K igual a la
meitat de la constant del jugador).
El nou sistema funcionarà de forma similar a l’actual. No obstant, per els jugadors prèviament
federats s’utilitzarà el seu ELO estàndard com a ELO inicial.
Aquest nou sistema entrarà en vigor a la temporada 2016 i tant bon punt l’aplicació
informàtica ho permeti.

La proposta de nou redactat es presenta, integrada en el reglament actual, en un document
annex (modificacions en vermell).

