
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL DE 

COMPETICIONS  

Aquests darrers anys, degut principalment a la pandèmia, el format del Campionat de Catalunya 

Absolut ha variat en forma i temps, passant d’un torneig obert a un tancat. Donades aquestes 

circumstàncies, trobem adequat dotar de més flexibilitat a aquest torneig. 

Es presenta a consideració de l’assemblea l’art. 2 i 4, Secció 2, del Capítol IX. Reglament del 

Campionat de Catalunya Individual Absolut. Aquests articles diuen: 

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. Els participants amb bandera estrangera hauran d’haver jugat 

un mínim de 3 partides a la Lliga Catalana. 

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. 

 

La proposta de modificació diu: 

Article 2 La Junta Directiva determinarà el format de la competició atenent les circumstàncies 

del moment, com son els possibles patrocinis, les diferents ofertes d’organització de la prova i 

les causes excepcionals que puguin arribar. Els jugadors participants han de tenir llicència per la 

Federació Catalana o haver nascut a Catalunya. 

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

• El primer del Campionat Absolut de l’any anterior. 

• Els quatre millors jugadors per elo FIDE del mes anterior en el què es disputi el 

campionat. 

 


