
   

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS (fases prèvies) 

2022 BARCELONÈS NORD 

BASES 

1. Poden participar tots els jugadors i jugadores de les entitats, clubs i escoles  de 

la comarca del Barcelonès Nord, pels escolars no federats s’habilitarà una 

llicència especial per poder fer-ho. 

2. Les categories seran: 

a) Sub 8 nascuts els anys 2014 i següents 

b) Sub 10 nascuts els anys 2013 i 2012 

c) Sub 12 nascuts els anys 2011 i 2010 

d) Sub 14 nascuts els anys 2009 i 2008 

e) Sub 16 nascuts els anys 2007 i 2006 

f) Sub 18-20 nascuts els anys 2005 i 2004, 2003 i 2002 

 

3. Serà necessària la llicència federativa obligatòria per a tots els grups i per tant no 

serà aparellat cap esportista que no disposi de l’indispensable codi federatiu. 

4. El termini d’inscripció serà el diumenge 30  de gener a les 22.00 hores i com a 

norma general haurà de formalitzar-se directament a l’enllaç: 

torneigescacs@bcnnord@gmail.com 

5. La quota d’inscripció general serà gratuïta. 

6. La competició es durà a terme en sis rondes i es regirà pel Reglament de la FIDE 

i de la Federació Catalana d’Escacs.  

7. El sistema de joc (amb preferència pel sistema suís) es determinarà a l’inici de la 

competició, ja que anirà en funció del nombre d’inscrits a cada categoria.  

8. El local de joc serà el Centre de Navegants del Port de Badalona. La darrera ronda 

es jugarà al Cor de Marina de Badalona. 

9. La primera ronda tindrà lloc el dia 1 de febrer i continuarà el 8, 15, 22 i 1, 8 i de 

març. 

10. Les partides començaran a les 18.30 hores 

11. El ritme de joc serà de 65 minuts (a finish) per esportista. 

12. El temps límit per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts de l’hora 

indicada per a l’inici de la ronda. 



13. Els esportistes que no es presentin, sense justificació, a la 1a. ronda o a dues 

rondes, encara que no siguin consecutives, seran retirats del campionat. 

14. Desempats, per aquest ordre i amb els corresponents ajusts FIDE: Sorteig entre 

buchholz total, buchholz -1 i buchholz mitjà i després (sense sorteig) el 

progressiu fins a les darreres conseqüències, sempre que el suís sigui el sistema 

de joc emprat. Per a altres sistemes, l’àrbitre serà el que els designi en el seu 

moment. 

15. Normativa COVID. En tot moment es seguirà la normativa vigent marcada per la 

Generalitat i  els protocols de la Federació Catalana d’Escacs 

16. La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, 

d’aquestes bases.  

17. Les decisions de l’equip arbitral seran inapel·lables. 

18. El número de classificats i condicions per a la Final de Catalunya d’Edats de la FCE 

serà publicat a la pàgina de la FCE: 

https://escacs.cat/index.php/publicacions/circulars/27891- 

 

19. L’entrega de trofeus es farà un cop finalitzada la darrera ronda. 

20. Els mòbils hauran d’estar apagats durant el transcurs de les rondes.  

21. Per fumar s’haurà de sortir al carrer. En compliment de la llei antitabac estarà 

prohibit fumaren les instal·lacions dels locals de joc, inclosos els patis. 

22. Hi haurà disponible un imprès oficial de reclamacions. 

23. L'organització pot fer fotografies així com utilitzar-les en algun mitjà de 

comunicació com a promoció de l'activitat. 

24. La comissió organitzadora es reserva el dret de modificar aquest reglament si les 

circumstàncies ho requerissin. 


