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Hi po
oden particip
par tots els centres d’en
nsenyament, agrupacionss esportives o altres en
ntitats
que ho desitgin; estiguin de
egudament reconegudes
r
s i inscrites al registre corresponen
nt del
Conse
ell Català de l’Esport i qu
ue pertanyin a la comarca
a del Barcelo
onès.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀ
ÀRIA i ASPE
ECTE ECONÒMIC
 Inscripció
ó de centre
1,00€
 Llicència esportiva vig
gent per al cu
urs 2012-201
13
5,00€
A
obligatòria
o Assegurança
4,00€
 Llicència per a nens i nenes nascu
uts/des a parrtir de l’any 20052
2006
1,00€
A
obligatòria 2005-2006
2
o Assegurança
1,00€
uts/des a parrtir de l’any 2007
2
 Llicència per a nens i nenes nascu
1,00€
d 2007
 Assegurança obligatòria a partir del
1,00€
(
in
nclosa)
 Llicència de delegat i entrenador (assegurança
10,40€
 Inscripció
ó competició individual
12,50€
 Full d’insccripció d’equips
50,00€
j
amb el pagame
ent dels arbitratges (indivvidual i/o perr equips)
 Full dels jugadors
* Aquells participants amb llicènciaa federativa per
p algun clu
ub han de prresentar al CE
EEB la
confirmació i quedaran exempt de pa
agament de la nostre mútua
a.

Tots aquells jugadors que tinguin llicència
a federativa per algun club, heu de ffer constar el
e codi
de jugador i en el
e cas de ser nous, poseu
u que està en
n tràmit. Aqu
uestes llicènccies s’han de
e fer a
través del Club.
Tots aquells que no tinguin llicència per cap club, ha
an de tenir llicència federativa en no
om del
CEEB
B. Recordeu que
q tots els que l’any anterior ja vare
en jugar com
m a CEEB, ja tenen codi i ELO.
A les llistes de ELLO de la fede
eració consten amb les sig
gles de Club CEE.
Les in
nscripcions per
p la compe
etició Individu
ual es podran formalitzarr fins el dia 2
26 de nove
embre
d‘eng
guany a les 20:00
2
hores.
Les inscripcions per a la com
mpetició Per Equips
E
es po
odran realitza
ar fins el dia 22 de febrrer de
2013 a les 20:00 hores.
CATE
EGORIES
 Pre-b
benjamí nascuts els anyys 2005 i seg
güents
 Benjjamí nascutss els anys 20
004 i 2003
 Alevíí nascuts els anys 2002 i 2001
 Infan
ntil nascuts els anys 200
00 i 1999
 Cade
et nascuts els anys 1997 i 1998
 Juve
enil nascuts els
e anys 1995 i 1996
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LOCA
ALS DE COM
MPETICIÓ
entre Cívic Ca
asinet d’Hosttafrancs
Local de joc 1: Ce
C/ Re
ector Triadó núm. 53
Local de joc 2: Esscola Joan Pe
elegrí
C/ de
el Consell de Cent núm. 14
1 (cantonad
da amb Torre
e Damians)
Local de joc 3: Co
otxeres de Sa
ants
C/ de
e Sants núm. 79
Local de joc 4: Se
eu de la Fede
eració Catala
ana d’Escacs.
C/ Sa
ant Adrià nº 2 (a la antiga
a fàbrica de Fabra i Coats a Sant And
dreu).
Local de joc 5: Club d’Escacs Sant Andreu
C/ Po
ons i Gallarza
a 58-60
MPETICIÓ IN
NDIVIDUAL
L. DIA I HO
ORARI
COM
ENIL (SUB-18)
JUVE
AL DE JOC nº4
n Seu de la Federac
ció Catalana
a d’Escacs.
LOCA
dres a les 18:30h
Dies: Els divend
30 de no
ovembre, 14
4 de desem
mbre, 11, 18
8, 25 generr, 1, 8 i 15 d
de febrer
ET (SUB-16
6)
CADE
AL DE JOC nº4
n o 5º en
n funció de la inscripció.
LOCA
dres a les 18:30h
Dies: Els divend
30 de no
ovembre, 14
4 de desem
mbre, 11, 18
8 i 25 de ge
ener, 1, 8 i 1
15 de febre
er
ANTIL (SUB
B-14), ALEV
VÍ (SUB-12)) i BENJAMÍÍ (SUB-10)
INFA
dres a les 18h 30 als lo
ocals habitu
uals.
Dies: Els divend

Ron
nda 1
Ron
nda 2
Ron
nda 3
Ron
nda 4
Ron
nda 5
Ron
nda 6
Ron
nda 7
Ron
nda 8

Data
30‐nov‐12
14‐d
des‐12
11‐gen‐13
18‐gen‐13
25‐gen‐13
01‐ffeb‐13
08‐ffeb‐13
15‐ffeb‐13

LLOC
C
CASIN
NET D’HOSTA
AFRANCHS / JOAN PELEG
GRÍ
COTX
XERES DE SANTS
COTX
XERES DE SANTS
CASIN
NET D’HOSTA
AFRANCHS / JOAN PELEG
GRÍ
CASIN
NET D’HOSTA
AFRANCHS / JOAN PELEG
GRÍ
CASIN
NET D’HOSTA
AFRANCHS / JOAN PELEG
GRÍ
CASIN
NET D’HOSTA
AFRANCHS / JOAN PELEG
GRÍ
CASIN
NET D’HOSTA
AFRANCHS / JOAN PELEG
GRÍ
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PREB
BENJAMÍ (S
SUB-8)
AL DE JOC nº4
n (Seu de
e la Federac
ció Catalan
na d’Escacs))
LOCA
aran 4 dissa
abtes a la ta
arda fent du
ues rondes cada dia (a
a les 16h i lles 18h)
Juga
Els dies
d
seran: 19
1 i 26 de gener
g
de 20
013 i 2 i 9 de
d febrer de
e 2013.
MPETICIÓ PER EQUIPS
S. DIA I HOR
RARI
COM
Dies: Els divend
dres a les 18:30h
1, 8 i 15 de ma
arç, 5, 12 i 19 d’abril. Els locals de joc s’av
visaran dura
ant la competició
d’ind
dividual.
SIST
TEMA DE CO
OMPETICIÓ
Ó


La co
ompetició Individual
I
s
serà
mixta en
e totes les
s categories
s.

Es jug
garà pel Sisttema Suís basat en valora
ació a 8 rond
des.
L’Org
ganització es reserva el dret
d
de modificar el sistema de comp
petició, o el n
nombre de rondes
segon
ns el nombre
e d’inscrits en
n cada categ
goria.


La co
ompetició Per
P Equips serà
s
mixta en totes les categorie
es.

garà pel Sisttema Suís, pe
er Sistema Lliga
L
o sistem
ma mixte Lliga
a – Play off; sempre dep
penent
Es jug
del no
ombre d’insccrits, es dispu
utaran 5 o 6 rondes.
En less categories SUB-8, SUB--10 i SUB-12
2, la puntuaciió serà olímp
pica.
En les categories SUB-14 i SU
UB-16 la pun
ntuació serà per
p matx (2 punts victòria, 1 punt em
mpat i
0 perr derrota).
No hii haurà comp
petició per eq
quips SUB-18
8.
Els eq
quips estaran
n formats pe
er 3 jugadorss a la categoria SUB-8 i per
p 4 jugadorrs a la resta (SUB10, SUB-12, SUB--14 i SUB-16)).
Els eq
quips hauran
n d’estar form
mats per ordrre d’ELO Cattalà.
L’ordrre de forces dels equips serà el full d’inscripció
d
all CEEB, i els jugadors
j
esttaran ordena
ats per
ELO català
c
amb un
u marge de 25 punts.
En to
otes les categ
gories, els ju
ugadors haurran d’alinearr-s’hi per rigo
orós ordre de forces. És a dir,
que un
u jugador mai
m no pot jugar
j
darrerra d’un altre amb númerro superior ((teòric més fluix).
Tanm
mateix, els ju
ugadors d’elo
o mínim (acctualment 17
700) podran ser alineatss lliurament entre
ells, però
p
sempre
e que darrera
a d’ells al llisstat d’ordre de
d forces no hi hagi cap jugador amb
b més
ELO. És a dir, si el nº 2 del llistat té 170
00 i el nº 3 1701, sempre hauran de
e jugar en aquest
a
ordre
e, però si el nº2,
n
el nº3 i el nº4 tenen
n 1700, podra
an ordenar-sse com vulgu
uin.
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Es po
odrà jugar en
e un equip d’edat supe
erior, o en un equip de
e club (els jugadors que
e a la
comp
petició individ
dual han parrticipat per l’’escola), però no en un club diferentt d’aquell pe
el qual
tinguin tramitada la seva llicèn
ncia federativa.
No hii haurà límit de nombre de
d jugadors que
q podran ser
s inscrits a cada equip.
Tamb
bé es podran
n fer equips mixtes, els quals
q
no tind
dran dret a participar
p
a fa
ases posterio
ors de
comp
petició. Aquessts equips esstaran forma
ats per un mà
àxim de duess entitats.
L’equ
uip que desca
ansi farà doss punts i mig a totes les rondes,
r
inclossa la primera
a.
PUNT
TUACIONS
La pu
untuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taule
es, 0,5 puntss i perduda, 0 punts.
SIST
TEMES DE DESEMPATS
D
S
Competició Individual (Sistema Suïs)
Per e
establir la classsificació fina
al s’aplicaran
n els següentts desempatss:
1 Bucholz Total
1.
T
[amb ajjust FIDE]
2 Bucholz Mitjà
2.
M
1 [amb ajust FIDE]
3 Tall de Bu
3.
ucholz 1 [am
mb ajust FIDE
E]
4 Progressiu fins a les darreres
4.
d
consseqüencies.
Es so
ortejarà l’ordrre d’aplicació
ó dels tres prrimers.
Competició Individual (Sistema Lliga)
Per establir
e
la classsificació fina
al s’aplicaran
n els següentts desempatss, en el següent ordre:
1.
2.
3.
4.

Sonnenborn Berger [amb ajusst FIDE].
Resultat Particula
ar.
Núme
ero de victòrries.
Sorte
eig.

Competició Per Equips (Sistema Suïs)
1. Puntss de Matx (2 guanyada; 1 l’empat; 0 perduda).
2. Puntss Sistema Olíímpic.
3. Sonenborg per eq
quips
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Competició Per Equips (Sistema Lliga))
uació olímpicca.
1. Puntu
2. Sonnenborn Berg
ger Per equip
ps Fide (Multtiplicació pels punts tota
als a la comp
petició
per Sistema
S
Olím
mpic, no de matx,
m
de cad
da equip pels punts que fan en el matx,
m
i
així amb
a
cada equ
uip que juguen).
3. Resultat particula
ar i Sistema
a Holandès per equips (en cas de
e play off aquest
a
resulttaria el primer sistema de
d desempat). En cas de
e prosseguir l’empat es mira
m el
resulttat del prime
er tauler i neg
gres guanyen en cas de taules.
t

Veuree l’anotació al
a final de less bases per conèixer
c
la definició
de
dels desempats.
DURA
ADA DE LES
S PARTIDES
S I RITME DE
D JOC
Cate
egories SUB
B-8
El ritm
me de joc pe
er a cada jug
gador serà de
d quaranta cinc minuts (45’) per ferr totes les jugades
(a fin
nish) a totes les modalitaats de compeetició (individ
dual i per equips), essent obligat ano
otar la
partid
da fins els cin
nc minuts últtims.
Cate
egories SUB
B-10, SUB-1
12 i SUB-14
4, SUB-16 i SUB-18
El ritm
me de joc pe
er a cada jug
gador serà de
e cinquanta--cinc minuts (55’) amb un
n increment de 30
segon
ns (30”) per jugada a to
otes les mod
dalitats de co
ompetició (in
ndividual i pe
er equips), essent
e
obliga
at anotar la partida
p
semp
pre.

Tote
es les partid
des seran vàlides
và
única
ament per al
a còmput de
d l’ELO cattalà.
Qualssevol litigi qu
ue es presen
nti serà reso
olt, en prime
era instància,, per l’àrbitre
e principal de
d la
categ
goria.
e reclamacion
ns a disposicció dels juga
adors. Aquesst full es rem
metrà a la FCE
E un
Existirà un full de
cop hagi
h
acabat el
e torneig, jun
nt amb la ressta de docum
mentació.
ENDA
ARRERIMENTS I NO COMPAREIX
C
XENCES:
El tem
mps límit pe
er presentar--se a les parrtides és de quaranta minuts (40’) a partir de l’hora
d’inici de la ronda
a.
Seran
n eliminats els
e jugadors i/o
i equips qu
ue no assiste
eixin a la prim
mera ronda o a dues, en
ncara
que no
n siguin con
nsecutives, se
ense causa fonamentada
f
a.
ALTR
RES DISPOS
SICIONS:
Qualssevol litigi qu
ue es presen
nti serà reso
olt, en prime
era instància,, per l’àrbitre
e principal de
d la
categ
goria.
Existirà un full de
e reclamacion
ns a disposicció dels juga
adors. Aquesst full es rem
metrà a la FCE
E un
cop hagi
h
acabat el
e torneig, jun
nt amb la ressta de docum
mentació.
A tote
es les catego
ories la partid
da es perd a tres jugadess il·legals.
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Es re
ecorda als ju
ugadors que sempre hau
uran de lliura
ar l’original de
d la planellla a un àrbittre en
finalittzar la partid
da.
Qualssevol punt no
o previst en aquest Regla
ament, es resoldrà aplica
ant la normattiva de la FID
DE i la
F.C.D
D.E.
RONDES I APAR
RELLAMENT
TS
Dissa
abte següent a la ronda es
e faran púb
blics els resultats a la we
eb del Ceeb. Es podrà no
otificar
fins dilluns
d
al migdia
m
al corrreu del Comitè Escacs comite_esccacs@elconse
ell.cat la po
ossible
reclam
mació respeccte a alguna partida.
El co
omitè resoldrà la possib
ble reclamacció entre dilluns i dima
arts de la m
mateixa setm
mana.
L’apa
arellament de
e la següent ronda sortiria publicat, per
p tant, enttre dilluns i d
dimarts si no
o hi ha
reclam
macions; i en
ntre dimarts i dimecres si se’n produíís en determiinada catego
oria.
COM
MPOSICIÓ COMITÈ
C
D’E
ESCACS
Jordi Capellades (Director de
el Torneig), Enric Garcia (Delegat Ce
eeb), Beti A
Alfonso, Toni Soler
(àrbittre), Miquel Fernandez-D
F
Diaz (àrbitre),, Anna de la Cruz, Frederric Corrigüela
as.
ÀRBIITRES (Tuto
ors de Joc))
L’àrbiitre principal de les categories SOTS
S-8 fins a SO
OTS-14 i la co
ompetició pe
er Equips serrà el
Sr. Jo
osep Ma. Jorrdan (AC). L’àrbitre
L
princcipal a les ca
ategories SO
OTS-16 i SOT
TS-18 serà el
e Sr.
David
de Vega D'Au
urelio (IA).
PREM
MIS
A la Competició
C
I
Individual
ess donaran prremis als tre
es primers no
ois i a les trres primeres noies
classiificades de ca
ada categoria.
A la Competició per equips es donaran premis als tres primerrs equips cla
assificats de cada
categ
goria. I tamb
bé un premi al
a primer equ
uip represen
ntant d’una escola
e
classificat a Sub-8,, Sub10 i Sub-12.
S
CLAS
SSIFICACIO
ONS
La Competició escolar
e
del CEEB
C
està homologada
h
per la Fed
deració Catalana d’Escaccs. La
Comp
petició Indiviidual serà classificatòria per a la Fin
nal de Catalu
unya d’Edatss que organiitza la
Federració. Aquesttes competiccions, tant la
a individual com
c
la per eq
quips, seran vàlides per a ELO
català
à.
Les normes
n
de less finals dels Jocs
J
Esporttius Escolarrs de Catalu
unya es com
municaran en
n quan
surtin
n publicades..
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Competició indiividual
El nú
úm. de classsificats per a la final, ve
e determinatt per a la participació
p
rreal en cada
a tram
d’eda
at. Això es de
efineix a parrtir de l’apare
ellament de la 3a ronda i, per tant, a
aleshores s’e
emetrà
un co
omunicat amb les places classificatòries de cada tram
t
d’edat.
El nú
úmero de places
p
adjud
dicades (al 100%) s’ob
btindrà del número d’in
nscrits consolidats,
en ba
ase a la taula
a que la Fede
eració publica
arà en la circcular corresp
ponent.
Place
es femenines
Es ma
antindran elss criteris de DISCRIMINA
ACIÓ POSITIV
VA en l’assig
gnació de less places feme
enines
per a la distribucció de les pla
aces classificcatòries a la
a final, i que
e correspondrà a un ordre del
20% del total de places ASSIG
GNADES (AD
DJUDICADES més COMPLLEMENTÀRIES).
En ca
as que una jugadora no
o aconseguíss el percenta
atge del 50%
% dels puntss, o bé entrrés en
place
es de la classificació gene
eral, la seva plaça
p
passaria íntegra a la
l general, generant una plaça
més en
e aquesta.
Competició per equips
La co
ompetició perr equips no classifica
c
per a la Final Na
acional que és
é oberta a ttothom.
TROB
BADA D’ESC
CACS
El disssabte 12 de
e gener a le
es 10h es farà una troba
ada d’escacss a les Cotxe
eres de Santts per
aquellls nens i nen
nes que fan escacs
e
a l’esccola però no
o poden participar a la competició.
Tamb
bé es farà el mateix dia i lloc un to
orneig de do
obles obert a tothom (ne
ens i adults)). Més
endavvant sortirà el
e reglamentt i les especifficacions de la
l trobada.
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ANNEX: Definic
ció dels desempats
A. Co
ompetició Individual
I
(
(Sistema
Suïss)
1 Bucholz Total:
1.
T
Suma de les puntuacions de tots els oponents del jugad
dor
2 Bucholz Mitjà
2.
M
1: Suma
a de les punttuacions de tots
t
els jugadors del juga
ador, exceptuant
la puntua
ació més baixxa dels opone
ents.
3 Tall de Bucholz 1: Suma de le
3.
es puntuacio
ons de totss els jugado
ors del juga
ador,
aixa de les puntuacions dels
d
oponents.
exceptuant la més altta i la més ba
4 Número de
4.
d victòries: és el nume
ero total de partides gua
anyades d’en
ntre les realm
ment
jugades.
5 La suma de puntuacions progresssives: desprrés de cada ronda, cada
5.
a jugador té una
ó de torneig determinad
da. Aquestes puntuacionss es sumara
an per obten
nir la
puntuació
suma tota
al de puntuacions progre
essives.
e restarà la puntuació de
e torneig d’u
una o més ro
ondes començant
Si persisteix l’empat es
ue es desemp
pati o s’hagin
n eliminat tottes les ronde
es
per la primera fins qu

6 Sorteig: llançament de moneda.
6.
B. Co
ompetició Individual
I
(
(Sistema
Lliga
a)
1 Sonnenbo
1.
orn Berger: Suma de le
es puntuacions dels rivalls que el jug
gador ha gu
uanyat
més la meitat dels pu
uts dels rivalss amb els que
e ha fet taule
es.
2 Resultat particular:
2.
p
En
n cas que to
ots els jugado
ors empatatss s’hagin enfrontat entre ells,
decidirà la
a suma de punts
p
d’aquessts enfrontam
ments.
3 Número de
3.
d victòries: Suma de less partides guanyades (i per
p tant, juga
ades)

4 Sorteig: llançament de moneda.
4.
ANNEX: Ajust FIDE
F
amb op
ponent virttual
A efe
ectes de dese
empat, s’utiliitzarà l’opone
ent virtual co
om a ajust FIDE
F
[C.04.5
5 General Ha
andling

Ruless – FIDE Han
ndbook]. Aqu
uest es calculla de la segü
üent forma:
Si un jugador no ha disputat una o més partides; a efectes
e
de de
esempat es considerarà que a
totes elles el juga
ador ha jugatt contra un oponent
o
virtu
ual.
1 Els
1.
a)
b)
c)

punts de l’oponent virtual per aquella partida es calcula
aran com la suma de:
Els pu
unts del juga
ador al inici de
d la ronda de
d la partida no jugada.
El ressultat que ha
a obtingut l’adversari del jugador la partida no jug
gada.
Mitg punt més pe
er cadascuna de les ronde
es restants.

2 Per els ad
2.
dversaris dell jugador, l’o
oponent virtu
ual tindrà la meitat de pu
unts possible
es a la
competiciió.

