Circular Normativa Campionats de Veterans
NORMATIVA ACTUAL
2.-A efectes de competició, la FCE considerarà jugador/a veterà aquell que faci o hagi fet,
dins l’any natural de la competició convocada, l’edat de 60 anys per a homes i 55 per a
dones (a efectes de les fases prèvies corresponen a l’any de la Final, no quan es juguen).
PROPOSTA DE CANVI
2.-A efectes de competició, la FCE considerarà jugador/a veterà aquell que faci o hagi fet,
dins l’any natural de la competició convocada, l’edat de 50 anys per als participants (a
efectes de les fases prèvies corresponen a l’any de la Final, no quan es juguen). La FCE
es reserva el dret de fer un o diferents grups en funció de l’edat i del nombre d’inscrits a
les competicions.
LLIGA CATALANA DIVISIÓ D’HONOR
REDACTAT ACTUAL
8.3 Segona fase
Els equips que es classifiquin al Grup B, per evitar el descens, arrossegaran tots els
punts aconseguits a la primera fase de la competició de Divisió d’Honor, que comptaran
per a la classificació final. Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre
grup.
Al grup A es juga una eliminatòria de quarts de final per decidir qui juga les semifinals
per al títol al grup A. El grup B es juga com fins ara per sistema lliga arrossegant els
punts de la primera fase.
Tant al grup A, com al grup B, els equips només podran alinear, a la segona fase, dos
jugadors que no hagin disputat cap partida durant la primera fase i a més caldrà que
estiguin al plantell dels 17 jugadors que formen part de l’equip de Divisió d’Honor de
cada club.

AMPLIACIÓ DE L’ARTICLE 8.3 DE LA LLIGA CATALANA
La Comissió Esportiva de la Federació determinarà el local de joc a la segona fase de
Divisió d’Honor, per equilibrar el nombre de desplaçaments de tots els participants.
AMPLIACIÓ ARTICLE 19 DEL REGLAMENT DE DISCIPLINA
Article 19. Classificació de les Infraccions de la Conducta Esportiva.
2.- Són infraccions greus:
x. L’incompliment dels compromisos i acords de pagament econòmic, a jugadors,
àrbitres, o tècnics (monitors o entrenadors), per part d’una persona física o jurídica,
afiliats a la FCE, en el desenvolupament d’una activitat escaquística homologada.
Aquests compromisos i acords han de poder ser contrastats i demostrats fefaentment.

