
Capítol IX. Reglament del Campionat de 
Catalunya Individual Absolut 
Secció 1. Definició 
Article 1 

El Campionat de Catalunya Individual és la prova oficial que decideix el Campió de Catalunya de cada 
temporada. 

Secció 2. Normes generals 
Article 2 El Campionat es disputarà pel sistema suís obert per a jugadors amb llicència per la Federació 
Catalana, que hagin disputat alguna partida a la Lliga Catalana del mateix any, també els jugadors nascuts 
a Catalunya.  

Article 3 El Campionat de Catalunya Individual Absolut serà vàlid per elo FIDE, FEDA i Català. 

Article 4 Tindran dret a jugar el Campionat amb les despeses d’allotjament pagades :  

- Els dos primers del Campionat Absolut de l’any anterior. 
- Els quatre millors jugadors per elo FIDE del mes de gener de l’any en què es disputi el 

campionat. 
- Un jugador promocionable a escollir pel director del torneig. 
- Els campions dels territorials individuals de Girona, Tarragona i Lleida. 
- Els dos primers classificats del territorial individual de Barcelona. 
- Les dues primeres noies per elo FIDE del mes de gener de l’any en què es disputi el campionat. 
- Les dues primeres noies del Femení de l’any anterior. 

Les vacants dels classificats pels campionats Territorials seran cobertes amb el següent classificat fins al 
tercer, o fins al quart en cas el cas de Barcelona. 

La resta de vacants, es cobriran per elo: pels jugadors amb més elo FIDE després dels ja classificats. 

Article 5: El títol del Campionat de Catalunya serà per al primer/a jugador/a català/na classificat/da.  (7.1 
Es considera jugador/a CATALÀ/NA: El/La nascut/da a Catalunya,  o el/la que hagi adquirit el veïnatge 
català i jugui sota bandera catalana o espanyola en la FIDE. 

Article 6 El campió/na representarà a Catalunya en el Campionat Individual Absolut d’Espanya. En cas 
que el primer/a classificat/da  no pugui representar Catalunya aniria el segon/na i així successivament fins 
al quart/a. 

Secció 3. Grups de les Delegacions territorials 
Article 7 

L’organització i funcionament d’aquests grups dependran de cadascuna de les Delegacions Territorials de 
Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona, i seran classificatòries per al Campionat de Catalunya Individual 
Absolut. 

Secció 4. Disposició final 
Article 8 

Tot el que no estigui present en aquest reglament serà resolt per la Comissió Esportiva de la FCE o el 
Comitè de Competició del Campionat.  
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