
Reglament de la copa catalana 
DEFINICIÓ 

La Copa Catalana és un campionat oficial d’equips de la Federació Catalana d’Escacs. El ritme 

de joc i la resta d’elements tècnics que no figurin en aquest Reglament seran comunicats en la 

circular corresponent.  

FASES, PARTICIPACIÓ I CLASSIFICACIONS 

Els equips participaran a la mateixa categoria que tenen a la Lliga Catalana (Campionat de 

Catalunya Equips) de la mateixa temporada esportiva. 

Aquesta prova  es desenvoluparà en dues fases: 

 Fase territorial:  

 Aquesta primera fase es correspondrà amb la Copa Catalana de cada territorial (Tarragona, 

Lleida, Girona i Barcelona) i se celebrarà, de forma coordinada, a cadascuna de les 

delegacions. En aquesta primera fase sortiran els respectius campions territorials de les 

diverses categories. 

Aquesta fase territorial classificarà als diferents equips per a la fases Finals. 

La Federació es reserva el dret d’invitar un equip de fora de Catalunya per participar en 

aquesta competició. 

 

Fase Final: 

 

Fases Finals de Divisió d’Honor i Primera Divisió Catalana, Segona Divisió, Preferent, Primera, 

Segona i Tercera. La disputaran els següents equips: 

 

-         Els dos primers classificats de les fases territorials de Tarragona, Lleida i 

Girona. 

-         Els quatre primers classificats de la fase territorial de Barcelona. 

 

La participació a la Fase Prèvia serà obligatòria per a les categories de 

Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió i  Preferent. 

 

FORMACIÓ D’EQUIPS 

 

Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a  La Lliga Catalana 

d'Escacs. La Copa Catalana la podran disputar tots els jugadors que figurin a les llistes d’ordre 

de forces dels equips participants a la Lliga Catalana (Campionat de Catalunya) de l’any en que 

es juga, inclosos els números bis. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a 

l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres 

B, C, D, E, etc. 
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La composició dels equips serà de quatre jugadors.  

 

Els equips podran jugar amb tots els jugadors que figurin a la llista d’ordre de forces amb 

l’única restricció de la titularitat. Un jugador titular d’un equip no pot jugar en un de categoria 

inferior.  

Els equips de Primera Divisió, Segona Divisió, Preferent, Primera i Segona territorial, podran 

dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert a la llista oficial dels seus jugadors. En equips 

de 10  els cinc primers jugadors, (en equips de 8 els 4 primers) més els bis corresponents 

seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de 

l’equip que es dirà A-2. En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una 

categoria igual o superior a primera, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran 

successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc. 

 

INSCRIPCIONS 

Malgrat l’obligatorietat d’algunes categories, els clubs hauran de fer per escrit la inscripció 
al torneig de tots els seus equips. 

PRESENTACIÓ 
Els delegats hauran de presentar abans de començar la competició únicament la llista 
d’ordre de forces dels Campionats per Equips. 

ALINEACIONS 
Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces, no 

obstant, abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació 

de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessari la presència, com a mínim, 

de dos jugadors. 

Com a mínim dos dels jugadors que formin una alineació d’un equip hauran de ser 
seleccionables (bandera de la FIDE no estrangera o jugadors amb bandera FIDE). Els 

esportistes andorrans no comptaran com estrangers a la Copa Catalana. 

VACANTS 
Les vacants seran cobertes per aquest ordre:  

a) Següent equips classificat de la categoria de la mateixa Delegació. 
b) Equips de la Delegació organitzadora. 
c) A criteri de la Comissió Esportiva. 
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