PROPOSTES DE REVISIÓ DELS REGLAMENTS

REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA
Poder aturar el rellotge dels delegats en cas de conflicte.
REDACTAT PROPOSAT NOU ARTICLE
9.6 En cas de conflicte i/o reclamació, si els delegats són també jugadors, tindran dret a
aturar el seu rellotge fins que es resolgui el conflicte.
REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS
JUGADES IL.LEGALS
Secció 1 Article Preliminar
Que la doble il·legal no s’apliqui per als campionats sub-8.
Art. 1. 6 En competicions d’edats oficials, on participin exclusivament jugadors de categoria
sub-8, i que no valguin per elo FIDE, caldrà un mínim de tres jugades il·legals per perdre la
partida.
REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA
REDACTAT ACTUAL
14.3 Pujaran a Segona Divisió el campió de cadascun dels grups de Categoria Preferent. Pujarà
també de manera directa el segon classificat d'un dels grups de Preferent de les delegacions de
Lleida, Girona o Tarragona, que serà assignat a la Delegació amb més jugadors alineats en
aquesta competició (multiplicant els equips inscrits pel nombre de jugadors de cada categoria).
No comptaran els equips retirats o eliminats, només els que acabin la competició. Els sis equips
segons restants classificats disputaran un play-off amb els vuitens classificats de la Segona
Divisió. La primera eliminatòria jugaran 4 equips per sorteig pur i dos descansaran. La segona
ronda del play-off la disputaran els quatre equips que hagin passat la primera eliminatòria
contra els quatre equips vuitens classificats de la Segona Divisió. El sorteig serà pur (ONCE). Els
quatres equips guanyadors jugaran la següent temporada a Segona Divisió. En cas de renúncies
a participar en aquesta fase eliminatòria, no es cobriran les places
REDACTAT PROPOSAT
14.3 Pujaran a Segona Divisió el campió de cadascun dels grups de Categoria Preferent. Pujarà
també de manera directa un dels segons classificats dels grups de Preferent de les delegacions
de Girona, Lleida i Tarragona, que anirà rodant per aquest ordre cada temporada; en cas de
renúncia el delegat territorial i la comissió esportiva decidiran com es cobrirà la plaça. Els sis
equips segons restants classificats disputaran un play-off amb els vuitens classificats de la

Segona Divisió. La primera eliminatòria jugaran 4 equips per sorteig pur i dos descansaran. La
segona ronda del play-off la disputaran els quatre equips que hagin passat la primera
eliminatòria contra els quatre equips vuitens classificats de la Segona Divisió. El sorteig serà pur
(ONCE). Els quatres equips guanyadors jugaran la següent temporada a Segona Divisió. En cas
de renúncies a participar en aquesta fase eliminatòria, no es cobriran les places.
REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA
REDACTAT ACTUAL
5.3 Només tindran la condició d’estrangers, als efectes d’aquest reglament, els jugadors que
tinguin menys de 2200 d'elo FIDE. No es consideraran com estrangers els jugadors assimilats
segons el Part I. .Capítol II. .Secció 5. .7.4 del Reglament General i de Competicions de la
Federació Catalana d’Escacs
PROPOSTA DE REDACTAT
5.3 Tindran condició de jugadors catalans (seleccionables), pel que fa a les alineacions de la
Lliga Catalana, els jugadors estrangers d’elo català inferior a 2000 punts. Tindran la condició
d’assimilats els jugadors que tinguin menys 2200 d'elo FIDE.

REGLAMENT DE L’ELO CATALÀ
Tema elo: Els jugadors amb elo FIDE comptaran amb la perfomance però amb el límit mínim
del seu elo FIDE.
REDACCIÓ ACTUAL
11.2 Als jugadors avaluats per primera vegada sense ELO FCE, però amb ELO FIDE se’ls
assignarà un ELO inicial igual a la seva valoració FIDE actual.
PROPOSTA DE REDACCIÓ
11.2 Als jugadors avaluats per primera vegada sense ELO FCE, però amb ELO FIDE se’ls
assignarà un ELO inicial igual a la seva valoració FIDE actual. També serà homologable l’elo
FEDA en cas que el jugador no tingui elo FIDE, ni català.

REDACCIÓ ACTUAL
Article 12
Els jugadors que participin en proves homologades i no tinguin ELO de la FCE, pel que fa a
l’avaluació dels seus oponents es tindrà en compte un ELO equivalent a la perfomance de
puntuació obtinguda pel jugador en el torneig on s’hagi disputat la partida.
REDACCIÓ PROPOSADA

Article 12
Els jugadors que participin en proves homologades i no tinguin ELO de la FCE, pel que fa a
l’avaluació dels seus oponents, es tindrà en compte un ELO equivalent a la perfomance de
puntuació obtinguda pel jugador en el torneig on s’hagi disputat la partida. En cas que els
jugadors tinguin ELO FIDE, comptarà aquest elo a efectes d’avaluació, sempre que la
perfomance sigui inferior a aquest ELO FIDE. Si la perfomance es superior a l’ELO FIDE
comptarà la perfomance.

REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA
REDACTAT ACTUAL
Part II. Competicions específiques
Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs
Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre
Article 11
11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada
equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar
en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no
es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel
primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser
sempre els últims. Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà
en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “vacant” i el resultat +- o -+.
Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B.
Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants als equips B i C. Els clubs amb
quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips
només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb més de cinc equips
podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol incompliment d’aquest article
serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un
equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article
suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.
Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada,
(s'entén per jornada els partits que estiguin inicialment programats dintre d'una mateixa
setmana), encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la
pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat. Tot aquest
article és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per a les Fases Finals i Eliminatòries.

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre
Article 11
11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada
equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar
en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no

es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel
primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser
sempre els últims. Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà a
la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “vacant” i el resultat +- o -+. Si
el tauler sense jugador es degut a una incompareixença, constarà a la casella de l’acta el nom
del jugador que no ha comparegut i el resultat +- o -+, a excepció de les divisions catalanes,
que constarà [1] [-1] o [-1] [1]. Els clubs amb dos equips a la competició només podran
presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells
vacants als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als
equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D i
E. Els equips amb més de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres.
Qualsevol incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un
jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en
dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació
indeguda de tots els equips on estigui alineat. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un
equip a la mateixa ronda o a la mateixa jornada, (s'entén per jornada els partits que estiguin
inicialment programats dintre d'una mateixa setmana), encara que es jugui en dates diferents.
La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els
equips on estigui alineat. Tot aquest article és vàlid tant per la fase regular de la Lliga, com per
a les Fases Finals i Eliminatòries.

REDACTAT ACTUAL
11.2 En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a
dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número
superior (teòric més fluix). Es a dir, que no es poden canviar els jugador lliurament d’un equip a
l’altre, el jugadors titulars no poden jugar en un equip inferior. Tanmateix, els jugadors d’elo
mínim 1700 o inferior podran ser alineats lliurament entre ells (sense tenir que respectar la
titularitat), sempre i quan al llistat d’ordre de forces tots els jugadors amb elo superior es
trobin davant (tinguin número inferior) que tots els jugadors amb elo mínim.
Nou redactat que es proposa:
11.2. En totes les categories, els jugadors es podran alinear lliurement entre ells en cada ronda
independentment de la seva posició al llistat d'ordre de forces presentat pel club, amb la
limitació de que en cap cas un jugador podrà superar en l'ordre de taulers a un altre que li
superi en 100 punts d'Elo. Els jugadors titulars segons l'article 12 no poden jugar en un equip
inferior.

AFEGIT DE L’ARTICLE 11.9
Un equip només podrà tenir incompareixences en la seva alineació en dues rondes, durant
tota la competició de la Lliga, incloses les fases final i eliminatòries. L’equip que tingui una
incompareixença en una tercera jornada, perdrà el matx per alineació indeguda.
En el cas de les Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera Divisió i Segona Divisió), la
incompareixença d’un jugador alineat significarà, a més de la pèrdua de la partida, restar un
punt al seu equip en el resultat final de matx.
REDACCIÓ ACTUAL
4.3 Segona Divisió: se’n cobriran les vacants d’entre els equips de la mateixa territorial de
l’equip que ha produït la vacant. Se seguirà el següent ordre:
Els equips que han perdut la categoria (en l'ordre del que hagi fet més punts).
Els equips que han fet més punts en la categoria inferior i que no han pujat.
REDACCIÓ PROPOSADA
4.3 Segona Divisió: se’n cobriran les vacants d’entre els equips de la mateixa territorial de
l’equip que ha produït la vacant. Se seguirà el següent ordre:
1. Si la vacant es produeix per la renúncia d’un equip de Preferent, la plaça passarà al següent
classificat del mateix grup i com a màxim arribarà fins al tercer. En cas de renúncia del segon
classificat al play-off d’ascens a Segona Divisió, també correrà plaça dintre del mateix grup, fins
el quart classificat.
2. En cas de no poder-se aplicar-se el punt 1, obriran la vacant els equips que han perdut la
categoria (en l'ordre del que hagi fet més punts).
3. En tercer lloc, els equips que han fet més punts en la categoria inferior i que no han pujat.

