PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS DE LA FCE

Capítol VII. Reglament de la Copa Catalana
Secció 3. Composició i alineació dels equips
REDACTAT ACTUAL
Article 6
Els equips podran jugar amb tots els jugadors que figurin a la llista d’ordre de forces amb
l’única restricció de la titularitat. Durant la competició, un mateix jugador podrà canviar
d’Equip, del mateix club, si així ho permet la seva titularitat. Un jugador titular d’un equip no
pot jugar en un equip de categoria inferior.

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

Article 6
Els equips podran jugar amb tots els jugadors que figurin a la llista d’ordre de forces amb
l’única restricció de la titularitat. Durant la competició, un jugador no podrà canviar d’Equip,
haurà de jugar totes les partides en el mateix equip. Un jugador titular d’un equip no pot jugar
en un equip de categoria inferior.

Article 7
Els equips de Primera Divisió, Segona Divisió, Preferent, i Primera, podran dividir‐se en dos
equips, segons l’ordre establert a la llista oficial dels seus jugadors. En equips de 10 els cinc
primers jugadors, (en equips de 8 els 4 primers) més els bis corresponents seran titulars de
l’equip que es dirà A‐1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A‐2.
En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a
primera, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B‐1, B‐2,
C‐1, C‐2, etc.

MODIFICACIÓ PROPOSADA

Article 7
Els equips de Primera Divisió, Segona Divisió, Preferent, i Primera, podran dividir‐se segons el
que a continuació s’indica.
En equips de 10 jugadors, els quatre primers jugadors, més els bis corresponents, seran
titulars de l’equip que es dirà A‐1. La resta de jugadors titulars d’aquest equip ho seran de
l’equip que es dirà A‐2. Només en el cas de primers equips d’un club es podrà fer també un
equip A‐3, llavors els titulars del A‐2 serien del 5 al 8 de la llista (més els bisos corresponents) i
els titulars de l’equip A‐3 serien el 9 i 10 jugadors de la llista més dos jugadors dels equips
inferiors.

En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a
primera, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B‐1, B‐2,
C‐1, C‐2, etc.
En equips de 8 jugadors els quatre primers seran titulars de l’equip A‐1, B‐1, etc. i el 4 següents
titulars del A‐2, B‐2,etc.

Capítol VIII. Reglament del Campionat de Catalunya de
Ràpides d’Equips
Secció 1. Normes generals
AFEGIR UN NOU ARTICLE
10. Durant la competició, un jugador no podrà canviar d’Equip, haurà de jugar totes les
partides en el mateix equip.
Capítol II. Reglament de Competicions de la FCE
REDACCIÓ ACTUAL
7.3 Es considerarà jugador COMUNITARI tots aquells que tenen nacionalitat dels països de la
Unió Europea.
MODIFICACIÓ PROPOSADA
7.3 Es considerarà jugador COMUNITARI tots aquells que tenen nacionalitat dels països de la
Unió Europea. Quan la bandera FIDE del jugador sigui diferent de la seva nacionalitat i
aquesta sigui comunitària, el jugador o el seu club hauran de demanar l'assimilació
perquè figuri a la llista publica de jugadors assimilats del web de la Federació Catalana
d'Escacs.

