
CAMPIONAT ESCOLAR DEL BARCELONES NORD 2019-2020 

ORGANITZACIÓ 

Consell del Barcelonès Nord, F.C. d’Escacs i clubs de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma de 
Gramenet. 

PARTICIPACIÓ 

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els divuit anys abans del 
primer de gener de l’any 2020 i que compleixen les condicions establertes en la present Circular. 
No poden participar esportistes que estiguin o hagin estat inscrits en l’escolar d’una altra fase 
prèvia durant el mateix curs. 

El torneig es dividirà en sis categories: 

- Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de 
l’any 2020 

- Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de 
l’any 2020 

- Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener 
de l’any 2020 

- Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener 
de l’any 2020 

- Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener 
de l’any 2020 

- Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener 
de l’any 2020. 

HORARI I DIES DE COMPETICIÓ 

Es jugarà els dijous de 18h a 20h aprox. El temps màxim per arribar a la partida serà de 30 minuts 
des de l’hora d’inici establerta: 

- Primera Ronda:  23 de gener del 2020 
- Segona Ronda: 30 de  gener del 2020 
- Tercera Ronda:  06 de febrer del 2020 
- Quarta Ronda:  13 de febrer del 2020 
- Cinquena Ronda:  20 de febrer del 2020 
- Sisena Ronda:  27 de febrer del 2020 

SALA DE JOC: 

RITME DE JOC 

45 minuts + 30 segons d’increment per moviment. 



 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions dels esportistes s’hauran de formalitzar a través del club/escola al que 
pertanyen, sempre amb nom i cognoms, data de naixement i codi federatiu. No s’acceptarà cap 
inscripció que no tingui totes aquestes dates, 

El preu de la inscripció al torneig és de 10 Euros.  

Inscripcions: cebadalona@gmail.com 

Data límit d’inscripció: 21 de gener a les 20h. 

DELEGATS 

Els delegats son els responsables de l’esportista durant tota la competició a tots els efectes i han 
de ser majors d’edat. 

ELO 

La prova serà homologada per la Federació Catalana d’Escacs i serà avaluat per elo català. 

EMPARELLAMENTS 

Estaran publicats cada dilluns abans de la competició, a les 22 hores i es podran demanar byes 
(no ser emparellat) només  fins les 20 hores d’aquest dia. Per demanar el bye (de 0 punts) només 
serà efectiu per correu electrònic i sempre hi haurà resposta per escrit. No presentar-se la 
primera ronda o dues rondes sense justificació significarà l’eliminació del torneig. 

Per als emparellaments es farà servir el Programa Swis Manager (JaVaFo) 

Sistema: Suís, sempre que es pugui. Si són pocs inscrits es faria una lliga (Round Robin). 

DESEMPATS 

Els desempats que farem servir al suís seran aquests: 

1-Buchholz total (amb ajust Fide de jugador virtual) 

2-Buchholz mitjà (amb ajust Fide de jugador virtual) 

3-Progressiu fins a les ultimes conseqüències 

4-Particular 

5-Sorteig 

 

 



En cas de Round Robin serien: 

1-Sonenborg-Berger 

2-Particular 

3-Match de desempat amb sistema Armaggedon  

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR 

La participació en aquesta competició implica per part dels esportistes i delegats l’acceptació 
d’aquesta Circular. 

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar les fotografies i/o vídeos dels 
participants en els mitjans de comunicació. 

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de 
competicions de la FCd’E i de la FIDE. 


