FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS
COMISSIÓ DELEGADA D’ÀRBITRES

Acta de l’assemblea d’àrbitres del 21 de
desembre de 2013
Membres assistents: Josep Maria Benítez, Cristina Bosch, Jaume Bosch, Jordi
Chalmeta, Ramon Chalmeta, Valerio de la Cruz, Sergio de las Heras, Pablo Díaz-Flores,
Imma Montoliu, Marc Piquer, Miguel Ramos, Carlos Ruiz, Davide Vega i Carlos Giménez

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
(http://escacs.cat/comites/arbitres/noticies-arbitres/822-acta-arbitres-29setembre)

2. Informe d'activitats.
3. Informe econòmic.
4. Línies de futur
(nous projectes, separació llicència FCE – FEDA/FIDE, nova reglamentació)

5. Propostes dels àrbitres
6. Torn obert de paraula

L’assemblea s’inicia a les 16:30 hores amb la salutació del delegat del Comitè d’Àrbitres
a tots els presents. Es decideix aprovar l’acta de l’assemblea anterior per unanimitat. A
continuació s’exposa l’informe d’activitats del darrer any. Es decideix que a mesura
que després de cada apartat s’obrirà un torn de preguntes.

REVISIÓ D’INFORMES
En primer lloc, Davide Vega comenta el nou procediment que s’ha implantat per a la
revisió dels informes dels tornejos. El principal objectiu d’aquesta revisió és fer que els
informes arribin correctament a la FEDA i evitar sancions per part d’aquesta. Als
primers mesos de revisió arribaven un 80% dels informes amb errors, i actualment hi
ha molt pocs amb errors lleus.
També s’ha començat a aplicar un sistema de multes, que intenta evitar que la multa
de la FEDA (habitualment major) s’acabi aplicant. En total s’han aplicat quatre multes.
Dues de les multes han estat per enviar tard l’informe. Es recorda que l’informe s’ha
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d’enviar en els 10 dies posteriors a la finalització del torneig i en cas de fer-ho fora de
termini s’aplica multa. No es tenen en compte, dins d’aquests 10 dies, els dies que
triga la Federació i el CTA en revisar l’informe. En aquest any s’han aplicat quatre
multes: dues per enviar tard l’informe, una per enviar l’informe diverses vegades sense
corregir els errors, i una quarta per un cas que està pendent de la decisió del Comitè
de Competició.

CURSOS D’ÀRBITRES
En segon lloc Carlos Giménez exposa les dades dels cursos que es van començar a
finals del 2012 amb Jordi Chalmeta com a delegat interí i van continuar sota la
supervisió de l’actual Comissió Delegada a Barcelona, Girona i Lleida. Els resultats del
curs d’àrbitre de suport van ser força positius, tenint en compte que era el primer curs
d’aquest tipus que es feia, i es creu oportú continuar fent-ne més. Respecte els
exàmens d’àrbitre català, es van registrar els pitjors resultats des de 2003, i es preveu
que hi haurà un canvi de format per properes edicions del curs.
Per l’any 2014 es preveu la realització de dos cursos, un d’àrbitre català o de suport a
la província de Tarragona, i un de preparació per l’examen d’Àrbitre Nacional, en
principi a Barcelona, sempre i quan hi hagi prou pressupost.
Sergio de las Heras pregunta quin seria el cost d’aquest curs d’Àrbitre Nacional a la
qual cosa Davide Vega li comenta que el curs d’Àrbitre Català va costar 250 euros per
50 hores perquè no estava subvencionat, però cal tenir en compte que el d’Àrbitre
Nacional són menys hores. Marc Piquer comenta que amb la nova separació de
llicències FEDA i FCE hi haurà una ralentització del progrés dels àrbitres. Davide Vega
comenta que no hi haurà tornejos oficials que valguin per elo FIDE i només hi haurà
tornejos del Circuit Català que valguin per elo FIDE, per la qual cosa serà molt
complicat obtenir normes d’Àrbitre Nacional, FIDE o Internacional.

SEMINARIS DE RECICLATGE
Després Carlos Giménez ha continuat parlant sobre els seminaris que s’han fet i els que
es faran en el futur. De moment només es va fer un seminari al mes de maig a
Barcelona, hi havia intenció de fer dos seminaris més, a Girona i a Lleida, però no es
van acabar de concretar. De cara al proper any hi ha intenció de fer dos seminaris més,
un abans del juliol, per tractar els canvis de reglamentació que hi haurà, i un altre per
introduir un altre programa d’emparellaments, el Vega, ja que el Swiss Manager ara
mateix no està actualitzat per emparellar conforme el reglament.
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Arrel d’aquest comentari, Valerio de la Cruz comenta que caldria anar amb compte
perquè la FEDA pot ser que no accepti un torneig fet amb Vega. Ramon Chalmeta
pregunta si llavors el Swiss Manager ja no es pot fer servir, a la qual cosa se li respon
que des del CTA no es forçarà a ningú a fer servir un programa d’emparellaments
concret, però que ha de quedar ben clar a les bases. Una solució pot ser, comenta
Carlos Giménez, fer l’emparellament amb Vega i publicar a Chess-Results amb Swiss
Manager, ja que Vega no té una web per publicar resultats tan efectiva com Swiss
Manager.
Valerio de la Cruz comenta que caldrà veure què passa quan a Swiss Manager se li
acabi el conveni amb la FIDE, el 31 de desembre de 2014. Davide Vega també exposa
que ara mateix Swiss Manager té l’avantatge de que, amb el conveni actual, als
àrbitres catalans la llicència els surt gratuïta, i amb Vega seria difícil, ara per ara,
aconseguir un conveni tan bo com el que hi ha actualment.

DESIGNACIONS ARBITRALS
A continuació Carlos Giménez parla de les designacions arbitrals per a les proves
oficials. A nivell general, es comenta que hi ha hagut una davallada del 13% en el
pressupost dels àrbitres als tornejos. Això no afecta al pressupost del CTA, sinó que
cada torneig té el seu propi pressupost amb la seva partida d’àrbitres. Hi ha hagut un
augment molt significatiu de les sol·licituds, que ve donat pels àrbitres en pràctiques
dels darrers cursos. També es recorda que no hi ha hagut cap sol·licitud en equip, i que
aquesta possibilitat segueix existint. També comenta que, òbviament, al no haver-hi a
partir del proper any proves oficials que valguin per elo FIDE, l’article del reglament
que diu que els Àrbitres Nacionals en Pràctiques han de tenir preferència a les
designacions queda anul·lat.
Ramon Chalmeta demana que s’anuncïin les licitacions amb més temps i que les
designacions es facin abans, per poder atendre altres compromisos. Davide Vega
contesta que normalment les licitacions s’intenten tancar un mes abans, però sí que és
veritat que alguna vegada ha anat més curt de temps. S’atén la sol·licitud per propers
tornejos. Jordi Chalmeta comenta que en els tornejos de partides lentes és més
important que surti abans, ja que requereix més disponibilitat, i proposa que es
publiqui un llistat anual dels tornejos que hi ha i les places arbitrals corresponents,
apart de les licitacions de cada torneig o grup de tornejos per separat. S’acorda que es
farà així d’ara en endavant.
Jordi Chalmeta pregunta també per quin motiu les licitacions de la província de
Barcelona les atén el CTA, mentre que les de les altres províncies les atén cada
Delegació. Davide Vega contesta que hi ha dos motius, d’una banda, es tracta d’una
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atribució històrica que han tingut les territorials, i de l’altra banda, tenint en compte
que els membres del CTA són de la província de Barcelona, és difícil conèixer els
àrbitres d’altres províncies, i es creu convenient que s’encarreguin els delegats
territorials d’aquesta tasca. Per últim, Ramon Chalmeta lamenta que en alguns
tornejos hi hagi àrbitres sense titulació que estiguin arbitrant, referint-se a algunes
fases prèvies del Campionat d’Edats, al que se li contesta que malauradament el CTA
no té potestat per decidir les places d’aquestes proves, però que si algú sap d’alguna
situació com la que s’ha comentat ho ha de denunciar.

MODIFICACIÓ DE REGLAMENTS
A continuació Davide Vega tracta un punt en el que l’actual Comissió Delegada hi ha
estat treballant, que és la modificació de reglaments de la Federació Catalana. Aquesta
és una tasca que es va començar quan Josep Maria Benítez era president del CTA, i ha
consistit en unificar tots els reglaments en un de sol, eliminant contradiccions entre
diferents reglaments. Encara hi ha una segona part pendent, que consisteix en fer
modificacions d’alguns articles que no són correctes. Es comenta que la comissió resta
oberta per si algú hi vol col·laborar. Jordi Chalmeta pregunta si els reglaments
s’actualitzaran regularment, al que se li contesta que des que s’aprovi a l’Assemblea es
deixaran passar uns mesos fins al començament de l’aplicació del reglament, però que
s’intentarà que els reglaments s’actualitzin regularment a la web.

NOU REGLAMENT D’AVALUACIÓ
Per últim, Davide Vega parla d’una altra tasca en la que ha estat treballant la Comissió
Delegada juntament amb la Federació, que és el nou reglament de l’elo. Amb una
comissió de 7 persones, s’ha fet un estudi estadístic de l’elo català i s’han estudiat
moltes millores pel sistema. El reglament ha quedat aprovat per la Junta Directiva i es
presentarà a l’Assemblea de clubs el mes de maig.
De moment, malgrat que el reglament encara pot tenir canvis, es comenta que seguirà
sent un sistema basat en elo, en el que desapareixerà l’elo mínim i que tindrà una
publicació mensual. Queda per més endavant la modificació del Reglament de Títol de
Mestre Català i existeix la possibilitat que es creï un elo separat per partides ràpides.
L’únic punt en el que s’ha hagut de cedir és en el de les incompareixences, encara que
l’afectació que tindran al sistema serà molt menor. Ramon Chalmeta comenta que la
incompareixença s’hauria de castigar d’altres maneres, al que se li contesta que
malgrat el CTA estigués d’acord amb això, s’ha hagut de cedir en aquest tema amb la
Junta Directiva per tal de treure endavant la proposta. Jordi Chalmeta pregunta quant
de temps passarà fins que el reglament necessiti una revisió, al que Davide Vega li
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contesta que creu que durant 8 anys el sistema d’elo funcionarà, però que es farà un
estudi cada 2 anys per tal de veure si s’han d’anar fent modificacions.

INFORME ECONÒMIC
Un cop acabat l’informe d’activitats, es passa a l’informe econòmic. Respecte a
l’informe econòmic Davide Vega comenta que hi ha hagut un superàvit de 150 euros al
2013, però se li han d’afegir 350 euros del 2012, pels beneficis que van portar els
cursos d’àrbitres. També comenta que les quotes d’àrbitres no estan incloses al
pressupost, ja que aquestes es fan servir per altres partides, i que els arbitratges dels
torneigs tampoc estan ja que cada torneig té el seu propi pressupost. La intenció és fer
servir aquests 500 euros per propers seminaris o bé altres propostes que arribin.
Carlos Ruiz pregunta per què no se subvencionen els cursos si després hi ha 500 euros
de superàvit, al que Davide Vega li respon que des de la Federació creuen que hi ha
molts àrbitres que fan el curs, i un cop aconsegueixen el títol deixen d’arbitrar, per
tant, la subvenció no és retornada. De totes maneres, també creu que el superàvit
també s’hauria d’invertir en els àrbitres que hi ha a l’estament més que en portar de
nous.
Pablo Díaz-Flores exposa que tal i com deien els Estatuts de la FCE, el Comitè Tècnic
d’Àrbitres hauria de ser un organisme independent a la resta de la Federació, i per
tant, tenir el seu propi funcionament i pressupost, al que Davide Vega li respon que
malgrat això seria l’ideal, amb la reforma dels Estatuts de la FCE fa tres anys van
desaparèixer els Delegats Territorials electes i també el Comitè de Monitors i el Comitè
de Tècnics de Retransmissió, i el Comitè d’Àrbitres va quedar com una semi-estructura
dependent de la FCE, que també ens ha permet integrar-nos en altres projectes com el
nou reglament d’elo.
Miguel Ramos pregunta on van a parar les multes dels informes i se li contesta que
serveix per gestionar la Festa Catalana. Pablo Díaz-Flores diu que l’any passat va rebre
una multa de la FEDA per un informe d’un torneig, i se li respon que probablement va
ser anterior a l’entrada de l’actual Comissió Delegada.

CONSULTA AL COMITÈ DE COMPETICIÓ
Abans de passar al següent punt del dia, es comenta la discussió que va sorgir arrel de
la darrera assemblea del 29 de setembre de 2012, sobre què fer si un àrbitre expulsa
algú de la sala i aquesta persona no vol marxar.
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El CTA va fer la consulta al Comitè de Competició i aquest va contestar que si una
persona sancionada no surt de la sala podria estar cometent una segona infracció i per
tant es comunica a la Federació per prendre mesures. En cas d’estar alterant l’ordre o
no tractar-se d’una persona federada, es pot recórrer a l’auxili de les forces públiques.
La Comissió Delegada recorda que la màxima autoritat del torneig és l’àrbitre i no el
Director del Torneig, i tenint en compte aquestes recomanacions, des de la Comissió
Delegada es recomana que es truqui a les forces públiques davant d’aquesta situació.

PROPOSTES, PER PART DELS ÀRBITRES, DE LÍNIES DE FUTUR
A continuació es passa a parlar de les línies de futur pel 2014, però abans d’exposar els
projectes de la Comissió Delegada es dóna un torn de paraules per si algú té alguna
proposta.
Ramon Chalmeta comenta que els àrbitres no es reciclen, ja que hi ha una manca de
confirmació de coneixements i al aprovar un examen d’àrbitre ja queda una
capacitació de per vida. Això dóna mala imatge als àrbitres i caldria fer-hi alguna cosa.
En aquest sentit, Davide Vega comenta que és possible que els Àrbitres Internacionals i
FIDE hagin de començar a fer exàmens anuals, ja que el COI ho està demanant. Al 2009
es va aprovar en assemblea que l’àrbitre que passés 4 anys sense arbitrar hauria de fer
un curs de reciclatge per poder arbitrar proves oficials. Es comenta que si es fa una
norma molt restrictiva això privaria a algun àrbitre de fora. Es decideix crear una
Comissió, de la que formaran part Josep Maria Benítez i Ramon Chalmeta, apart dels
membres de la Comissió Delegada.

PROPOSTES, PER PART DE LA CDA, DE LÍNIES DE FUTUR
Davide Vega segueix comentant les propostes de projectes de futur, entre les que hi ha
les que s’han comentat anteriorment dels seminaris, i la continuació de modificacions
d’elo i reglament de competicions.
A banda d’això, un dels projectes que es vol fer pel proper any és crear una base de
dades que contingui informació actualitzada dels àrbitres, com per exemple les normes
que han realitzat, torneigs que han arbitrat, dates d’obtenció dels títols. Per aquest
motiu, es demana que els comentaris que apareixen a les normes arbitrals siguin útils,
ja que la Comissió Delegada treu informació útil de cara a les designacions.
Ramon Chalmeta creu que, en la línia de la proposta anterior, s’haurien de fer
valoracions als àrbitres dels torneigs. Carlos Giménez comenta que això ja es feia en
època de Josep Maria Benítez però el problema és que al final ningú s’esforçava a
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omplir-ho i les valoracions deixaven de ser útils. Davide Vega comenta que a les proves
oficials s’intenta que un membre de la Comissió Delegada o bé alguna altra persona
designada per aquesta visiti la prova i avaluï la tasca dels àrbitres. De totes maneres, la
Comissió Delegada pren el compromís de treballar-hi.
Pel que fa a altres projectes, Davide Vega comenta que s’haurà de treballar en un nou
regalment per Normes de Mestre Català, que contindrà dues noves titulacions. Això
pot comportar que, en el futur, els àrbitres hagin de calcular normes als torneigs.
També es comenta que s’haurà de treballar en una reglamentació anti-cheating, ja que
amb les noves Lleis dels Escacs s’autoritza a l’àrbitre a demanar que es registri a un
jugador per si conté dispositius electrònics que l’estiguin ajudant. Això, d’alguna
manera, va en contra de l’actual legislació, i caldrà treballar-ho i modificar el
Reglament de Disciplina Esportiva en conseqüència. De moment, el que s’ha fet en
alguns torneigs és expulsar del torneig al jugador que es nega a ser registrat.

SEPARACIÓ DE LLICÈNCIES
Respecte la separació de llicències, Davide Vega comenta que a partir del 28 de febrer
tots els jugadors que no tinguin llicència FEDA desapareixeran del llistat FIDE, i això
comportarà afectacions en els torneigs, que hauran de tenir tots els jugadors amb codi
FIDE per poder ser avaluats. Valerio de la Cruz comenta la dificultat que pot suposar, ja
que pot ser que el jugador s’hagi federat correctament però no aparegui als llistats de
la FEDA o FIDE, i llavors caldrà avisar a la FEDA per regular aquesta situació.

PRECS I PREGUNTES
Valerio de la Cruz comenta que cal anar amb molt de compte amb els mòbils, ja siguin
jugadors o espectadors, perquè ara qualsevol mòbil pot contenir una aplicació d’escacs
i estar transmetent jugades a altres jugadors. Davide Vega comenta que amb les
tablets hi ha el mateix problema i cal anar amb compte amb aquest tema.
Davide Vega també comenta la problemàtica de les cigarretes electròniques, que
malgrat tenir vapor, segueix estant prohibit per les Lleis dels Escacs. L’actual legislació
ja ho ha prohibit a alguns locals com hospitals, però s’estan prenent mesures per
limitar-ho igual que l tabac. A algunes federacions d’altres països ja està prohibit l’ús
de cigarretes electròniques, mentre que la Junta directiva de la Federació Catalana ho
està estudiant.
I sense més temes a comentar s’aixeca la sessió a les 18:45.
Barcelona, 21 de desembre de 2013
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