
FE D E R AC I Ó  C AT A L AN A D ’ E S C AC S  

Circular 15/2012 

 

1 de 1 
C/ Sant Adrià 20 (Recinte Fabra i Coats) 
TELEFON 93 318 59 26 - FAX 93 412 50 97 
08030 BARCELONA  
e-mail: federacio@escacs.cat 

DISTRIBUCIÓ DE PLACES DE LES 
DELEGACIONS TERRITORIALS PER AL 
CAMPIONAT FEMENÍ DE CATALUNYA 

  

4 representants de Barcelona:  

·         3 extretes de la classificació final de l’any anterior. Si una jugadora renuncia o 
ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan estigui entre les 10 
primeres classificades. 

·         1 extreta de la classificació de catalanes seleccionables del Circuit Català 
d’Oberts Internacionals. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà 
a la següent sempre i quan estigui entre les 10 primeres classificades.  

  

2 representants de Tarragona: 

·         1 extreta de la fase prèvia de la territorial. Si una jugadora renuncia o ja està 
classificada, es passarà a la següent sempre i quan hagi obtingut el 50% dels 
punts. 

·         1 extreta de la classificació de catalanes seleccionables del Circuit Català 
d’Oberts Internacionals. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà 
a la següent sempre i quan estigui entre les 20 primeres classificades.  

2 representants de Lleida i Girona: 

a) 2 extretes de la fase prèvia de la territorial. Si una jugadora renuncia 
o ja està classificada, es passarà a la següent sempre i quan hagi 
obtingut el 50% dels punts. 

b) Si el campionat territorial no assoleix un mínim de 10 participants: 

·         1 extreta de la fase prèvia de la territorial. Si una jugadora renuncia o ja està 
classificada, es passarà a la següent sempre i quan hagi obtingut el 50% dels 
punts. 

·         1 extreta de la classificació de catalanes seleccionables del Circuit Català 
d’Oberts Internacionals. Si una jugadora renuncia o ja està classificada, es passarà 
a la següent sempre i quan estigui entre les 20 primeres classificades.  

 Si en qualsevol de les territorials, quedés una plaça vacant per incompliment dels 
requisits mínims per a la classificació, des de la federació s’estudiaria l’adjudicació 
d’aquesta plaça a una altra jugadora del territori afectat que la sol·licités, en funció 
dels mèrits aconseguits. 
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