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1. INSCRIPCIONS 

Poden participar tots els jugadors i jugadores de la comarca de l’Anoia, Bages, 

Berguedà i Moianès,  inclosos els escolars no federats als que s’habilitarà una llicència 

especial sense cap cost per poder fer-ho. Per tramitar-la, és necessari omplir el següent 

formulari: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwelg4fNhzEe5CwRtBBuxLi6Gg_wvY_zW

C1wZGIhNscoSpMw/viewform   

 

És obligatori tenir llicència federativa o del Consell Esportiu, per tant no serà aparellat 

cap esportista que no disposi de l’indispensable codi federatiu o de la llicència del 

Consell Esportiu. 

 

2. CATEGORIES 

Les categories seran: 

 PRE-BENJAMÍ o SUB-8: nascuts/des en els anys 2015-2016 o posteriors. 

 BENJAMÍ o SUB-10: nascuts/des en els anys 2013-2014. 

 ALEVÍ o SUB-12: nascuts/des en els anys 2011-2012. 

 INFANTIL o SUB-14: nascuts/des en els anys 2009-2010. 

 CADET o SUB-16: nascuts/des en els anys 2007-2008 

 JUVENIL O SUB-18: nascuts/des en els anys 2005-2006. 

 

3. TERMINIS INSCRIPCIONS 

El termini d’inscripcions serà el dimecres 1 de febrer de 2023 a les 20 hores. 
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Per a qualsevol consulta podeu trucar de dilluns a divendres al 938721917 en horari de 

9:00 a 14:hores o escriure’ns al correu: inscripcions.cebages@gmail.com  

Trobareu la informació a la web: http://www.cebages.info/  

  

4. QUOTES D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

La quota d’inscripció serà de: 

 

 0 € si es disposa de llicència del Consell Esportiu del Bages. 

 7 € si es disposa de llicència federativa. 

 15 € si no es disposa de cap llicència. 

 

*per a realitzar el pagament s’ha de fer a través d’aquest formulari:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwelg4fNhzEe5CwRtBBuxLi6Gg_wvY_zW

C1wZGIhNscoSpMw/viewform 

 

5. RONDES DE JOC I SORTEIG 

La competició es durà a terme en un mínim de cinc rondes i un màxim de vuit 

depenent del nombre de jugadors a criteri de l’àrbitre. Es regirà pel Reglament de la 

FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs. La possibilitat de demanar no ser aparellat 

finalitzarà a les 20 hores del dimarts anterior a la jornada corresponent (amb excepció 

de la 1a. jornada atès que el sorteig es farà a les 15:45, abans de la primera ronda) i 

podrà afectar tant a una sola ronda com a la jornada completa, la qual cosa haurà de 

ser notificada a soniamartinarbitre@gmail.com indicant el nom, categoria, club i 

rondes que no assistirà. 

 

La resta d’emparellaments es realitzaran el dimecres anterior a la ronda a partir de les 

18:00 hores. 

 

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. Els grups 

amb set rondes jugaran dues partides les tres primeres jornades i una sola partida la 4ª 

http://www.cebages.info/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwelg4fNhzEe5CwRtBBuxLi6Gg_wvY_zWC1wZGIhNscoSpMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwelg4fNhzEe5CwRtBBuxLi6Gg_wvY_zWC1wZGIhNscoSpMw/viewform
mailto:soniamartinarbitre@gmail.com
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jornada. Els grups de sis rondes jugaran una sola partida les jornade1a i 4ª i dues les 

jornades 2ª i 3ª.  

 

6. JORNADES I LLOCS DE COMPETICIÓ I HORARIS 

Els dies i llocs de joc seran: 

 

- 1a JORNADA: 04/02/2023: BERGA: Espai Jove. C/ Mossèn Espelt, 13. 

- 2a JORNADA: 11/02/2023: SANTPEDOR: Cal Llovet. C/Roger de Flor s/n. 

- 3a JORNADA: 04/03/2023: SÚRIA: Pavelló Municipal. C/ Ignasi Abadal, 10. 

- 4a JORNADA: 11/03/2023: SANT JOAN DE VILATORRADA: Cal Gallifa. Passeig Gallifa, 

1. 

 

La primera ronda es disputarà a les 16:00 hores i l’hora d’inici de la segona ronda serà a 

les 18:30 hores. 

 

7. RITME DE COMPETICIÓ 

El ritme de joc serà de 45 minuts amb increment de 30 segons per jugada a cada 

esportista. 

 

El temps per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts de l’hora indicada per a 

l’inici de la ronda  

 

El torneig serà vàlid per ELO català. El rànquing inicial s’ordenarà segons ELO català. 

Cada tauler disposarà de rellotge i planelles. És obligatori anotar la planella. 

 

8. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Desempats pel sistema suís: 

1r: Resultat particular 

2n: Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE) 

3r: Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE) 

4t: Buchholz Mitjà (menys el millor i pitjor contrincant) 
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5t: Progressiu acumulat (fins últimes conseqüències) 

6è: Major nombre de partides guanyades (sense comptar les incompareixences) 

7è: sorteig 

 

Desempats pel round robin (tancat): 

1r: Resultat particular 

2n: Sonneborn-Berger 

3r: Sistema Koya 

4t: Major nombre de partides guanyades (sense comptar les incompareixences) 

5è: sorteig 

 

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. 

 

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. 

 

A la sala de joc, i per garantir un correcte desenvolupament de l’activitat, només hi 

haurà escaquistes i personal acreditat. 

 

Les decisions de l’equip arbitral seran inapel·lables. Contra les decisions dels àrbitres es 

podrà presentar recurs, fins el 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. 

 

 El director del torneig serà: Daniel Ruiz Saiz    

 L’àrbitre del torneig serà: Sònia Martín 
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El número de classificats i condicions per a la Final de Catalunya d’Edats de la FCF serà 

publicat a la pàgina de la FCE. 

 

 

9. GUARDONS 

Es premiarà amb trofeus als tres primers classificats de cada categoria que seran 

entregats el dia 11 de març, en finalitzar la darrera ronda. 

Amb la finalització de les diferents competicions individuals, es realitzarà una 

classificació per equips a cada categoria, formada pels quatre millors participants del 

mateix centre educatiu o entitat. No es pot considerar equip si no hi ha un mínim de 4 

jugadors per centre educatiu o club a cada categoria. 

 

10.  PROTOCOLS DE COMPETICIÓ 

Els mòbils hauran d’estar apagats durant el transcurs de les rondes. A aquell esportista 

que li soni el telèfon mòbil perdrà la partida. Si li sona el mòbil a un delegat/da, a un 

pare o mare, o qualsevol altre espectador, podrà ser expulsat de la sala. 

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

fumar en les instal·lacions dels locals de joc, inclosos els patis. 

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. Començada la ronda no 

es podran realitzar fotografies, excepte que es compti amb consentiment de 

l’organització. 

 

11.  ORGANITZACIÓ 

Organitza: Consell Esportiu del Bages. 

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

circumstàncies ho requerissin. 

Delegats: 
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L’organització acreditarà un delegat per a cada 10 participants que seran publicats al 

web www.cebages.info. L’organització es reserva el dret d’admissió dels delegats. Per 

tal d’evitar problemes, els pares dels nens no podran exercir de delegats. Els delegats 

es designaran a la primera ronda. 

Totes aquelles persones que vulguin ser delegats han de fer arribar una petició formal a 

tal efecte adreçada a ceb@cebages.info abans del dijous dia 27 de gener de 2022 a les 

12:00. 

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 de cada jornada. 

És obligació dels delegats veure que els resultats són correctes. 

 

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 (com proporcionar bolígraf per anotar la 

planella). 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. 

 

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de 

la de la instal·lació on es desenvolupi l’activitat. 

 

 

 

 

http://www.cebages.info/

