0. PARTICIPANTS
Hi poden participar tots els centres d’ensenyament, agrupacions esportives, clubs d’escacs o
altres entitats que ho desitgin, estiguin degudament reconegudes i inscrites al registre
corresponent i que pertanyin a la comarca de l’Anoia, el Bages, el Berguedà i el Moianès.
Amb la finalitat que el torneig sigui vàlid per l’obtenció d’elo català, doni accés als Jocs
Esportius Escolars de Catalunya i sigui fase prèvia als Campionats de Catalunya d’Edats de la
FCE, els participants tindran la tramitació de les següents llicències:
Llicència Esportiva del Consell Esportiu del Bages.
Llicència de la Federació Catalana d’Escacs. (En cas de no disposar-ne, es tramitarà una
llicència Pont només vàlida per aquest torneig i no tindrà cap cost per als esportistes)
1. EDATS I CATEGORIES
PRIMÀRIA:
Cicle Inicial: PRE-BENJAMÍ o SUB-8: nascuts/des en els anys 2009-2010 o posteriors
Cicle Mitjà: BENJAMÍ o SUB-10: nascuts/des en els anys 2007-2008
Cicle Superior: ALEVÍ o SUB-12: nascuts/des en els anys 2005-2006
SECUNDARIA OBLIGATÒRIA (ESO):
Primer Cicle: INFANTIL o SUB-14: nascuts/des en els anys 2003-2004
Segon Cicle: CADET o SUB-16: nascuts/des en els anys 2001-2002
SECUNDARIA POST- OBLIGATÒRIA:
Batxillerats i cicles formatius:
JUVENIL O SUB-18: nascuts/des en els anys 1999-2000
Donades les especials característiques dels escacs, no hi haurà distinció entre categoria
masculina i femenina. Així doncs s'establirà una categoria única.
L’esportista que tingui la llicència pel seu any de naixement podrà participar en la categoria
superior sense perdre la de la seva llicència.
2. INSCRIPCIONS
Seran lliurades al Consell Esportiu del Bages fins dimarts 17 de gener de 2017 a les 14 hores
omplint correctament amb totes les dades els fulls d’inscripció. Les inscripcions rebudes
després d’aquesta data entraran a l’aparellament de la segona ronda. No s’acceptaran
inscripcions començada la tercera ronda. El preu de la inscripció per escaquista és de 11,00 €
(inclou fitxa escolar i assegurança, i permetrà realitzar altres esports individuals escolars
organitzats pel Consell Esportiu del Bages. Si el jugador ja ha abonat la inscripció per algun
altre esport, no cal fer-ho), que s’abonaran en el moment de realitzar la inscripció en el Consell

Esportiu del Bages, mitjançant ingrés al compte ES2501823498060208023205 indicant en el
concepte el nom de l’escola – ESCACS.
En el cas de disposar de llicència federativa de l’any en curs la inscripció tindrà un cos de 6 €
Les inscripcions s’han de fer a través del Consell Esportiu del Bages i per mitjà del correu
electrònic del Consell Esportiu del Bages (ceb@ccbages.cat) adjuntant l’arxiu del full
d’inscripcions; un cop rebudes seran confirmades per e-mail. No s’admetrà cap inscripció que
no sigui realitzada seguint les condicions anteriorment exposades.
3. DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ
Les jornades es desenvoluparan a doble ronda:
COMPETICIÓ INDIVIDUAL (categories sub-8, sub-10 i sub-12):
·
·
·
·

1ª
2ª
3ª
4ª

JORNADA
JORNADA
JORNADA
JORNADA

21/01/2017
28/01/2017
04/02/2017
11/02/2017.

La primera ronda es disputarà a les 16:00 hores i la segona ronda es jugarà 15
minuts després que hagi finalitzat l’última partida de la categoria.
Es durà a terme a les instal·lacions de l’Escola Joviat, amb seu al Carrer Folch i Torres 5-13
(entrada en direcció al pavelló).
4. SISTEMA DE COMPETICIÓ
La competició serà única per a cada categoria. Es jugarà pel sistema suís basat en valoració o
per sistema round robin –tancat-, segons la quantitat de jugadors inscrits, es determinaran les
rondes en funció dels inscrits (6-8 rondes). El rànquing inicial es farà per ELO català.
Els aparellaments es publicaran el dimecres posterior a la darrera ronda a partir de les 18 h. Si
un esportista no vol ésser emparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho abans del
dimarts anterior a la ronda en qüestió (termini 20:00) ja sigui a la mateixa sala de joc o bé per
correu electrònic: ceb@ccbages.cat
Els resultats es podran veure el mateix dia que es juguin les partides, és obligació del delegats
veure que els resultats són correctes.
Una vegada emparellat la ronda, no s’acceptarà cap reclamació sobre resultats equivocats.
En cas d’empat a punts, la classificació es resoldrà pels següents desempats:
1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).
2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).
3r Pel sistema progressiu acumulatiu (fins últimes conseqüències).
4rt Pel major nombre de partides guanyades.
5è Pel resultat particular entre els escaquistes empatats.
6è Per sorteig
A totes les categories hi haurà rellotge i planella per apuntar els moviments i resultats.
5. RITME DE JOC

Infantils (sub-14), cadets (sub-16) i juvenils (sub-18) 75’ a finish.
Mentre que les categories Alevins (sub-12), Benjamins (sub-10) i pre-benjamins (sub-8) serà de
61’ a finish.
El temps per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts per a l’inici de la ronda.
6. PUNTUACIONS
La puntuació per partida serà la següent:
Guanyada: 1 punt
Taules: 1/2 punt
Perduda:0 punts
6.1. Classificacions competicions per equips
Amb la finalització de les diferents competicions individuals, es realitzarà una classificació per
equips a cada categoria. Formada com a mínim per a quatre participants del mateix centre
educatiu o entitat.
6.2. Classificacions de valors per entitat/escola amb 5 o més escaquistes
Aquelles entitats o centres educatius que inscriguin 5 o més escaquistes (independentment de
la categoria) optaran a un premi de valors en el que es tindran en compte una sèrie
d’indicadors a omplir pel responsable de l’entitat o centre educatiu. Es donarà un premi de
valors a cada entitat o centre educatiu que compleixi els requisits anteriorment esmentats.
7. INCOMPAREIXENCES
Serà eliminat qualsevol esportista que no assisteixi a la primera ronda, sense que el
delegat/entrenador presenti una justificació raonada. En qualsevol cas, dues incompareixences
injustificades suposarà l’eliminació immediata de l’esportista.
Els participants de cada col·legi hauran d’anar acompanyats d’un delegat o entrenador, que en
tot moment estarà en disposició d’ajudar a l’organització.
8. INFORMACIÓ DEL TORNEIG
A les pàgines web http://www.cebages.info i http://escacs.cat/index.php/competicio/escacsbase/base-2017/campionat-previes-2017 es disposarà de tota la informació relativa als
classificats/des, resultats, emparellaments, terminis per inscripció, formes d’inscriure’s, etc. per
a les respectives finals territorial d’escacs dels JEEC, i la del Campionat de Catalunya d’edats.
Per a consultes relatives al torneig podeu enviar correus electrònics a:

CONSELL ESPORTIU DEL BAGES: ceb@ccbages.cat
ORGANITZACIÖ: escolar.faseprevia.bages@gmail.com

9. ARBITRATGE
Contra les decisions dels àrbitres es podrà presentar recurs, fins al dilluns següent a la partida,
davant el Comitè de Competició del Consell Esportiu del Bages, deixant un dipòsit de 18,00 €,
que seran retornades en cas favorable al recurrent.
Els àrbitres del torneig seran els que designin el Consell Esportiu del Bages i la Federació
Catalana d’Escacs.
10.- DIRECTOR DEL TORNEIG
La directora del Torneig serà la Sra. Carme Mas.
11. VARIS i NORMATIVA
Per resoldre el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els
reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.
11.1. Normativa específica
0. Accés a la sala de joc: Els jugadors/res accediran al recinte de joc amb silenci i respecte a les
persones i material que hi hagi. Una vegada acabada la seva partida, deixaran la sala de joc i
no podran tornar a entrar en la sala fins que acabin totes les partides.
1. Delegats: L’organització acreditarà un delegat per a cada 30 participants que seran publicats
al web www.cebages.info
1a. L’organització es reserva el dret d’admissió dels delegats
1b. Per tal d’evitar problemes, els pares dels nens no podran exercir de delegats. Els delegats
es designaran a la primera ronda
1c. Totes aquelles persones que vulguin ser delegats han de fer arribar una petició format a tal
efecte adreçada a ceb@ccbages.cat abans del dijous dia 19 de gener de 2017 a les 12:00.
2. Acreditacions: Es repartiran acreditacions als membres delegats i a l’organització a l’inici de la
primera ronda i s’hauran de retornar al final d’aquesta.
3. Tasques del delegat: S’ajudarà a col·locar els escaquistes a principi de cada ronda en la taula
de joc i atendrà a les possibles necessitats que puguin sorgir. En cap moment podrà dir res
l’escaquista per tal d’evitar possibles problemàtiques. En el cas que un participant necessités
comentar alguna cosa, el procediment a seguir serà davant d’un àrbitre. En el cas que algun
delegat no respecti les decisions donades per l’àrbitre se li retirarà l’acreditació i en cas de ser
una falta greu es procedirà a la gestió de la sanció pertinent.
4. Realització de fotografies: Per tal d’evitar aglomeracions i distraccions per part dels
participants, es deixaran realitzar fotografies els 5 primers minuts abans de la
primera ronda i sempre amb permís previ de l’organització. Un cop transcorregut
aquest temps els pares i acompanyants no acreditats hauran de sortir de la sala de joc.
4a. Començada la ronda no es podran realitzar fotografies, excepte que es compti amb
consentiment de l’organització.
5. A la sala de joc, i per garantir un correcte desenvolupament de l’activitat, només hi haurà
escaquistes i personal acreditat.

