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Seu de la Federació Catalana d’Escacs
Local social de la federació
La Federació té actualment la seva seu social a Barcelona, al carrer Sant Adrià, 20 (recinte
Fabra i Coats) (08030 Barcelona).

L’horari d'atenció al públic és:
 Matí: dilluns de 10.30h a 13 hores.
 Tardes: de dilluns a divendres, de 16h a 19.30 hores.
Telèfon
Fax

: 93 318 59 26
: 93 412 50 97

93 318 57 89

E-mail: federacio@escacs.cat
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Com podem donar d’alta un club a la Federació Catalana d’Escacs ?
Les entitats que vulguin afiliar-se a la Federació Catalana necessiten complir els requisits
següents:
a) Disposar d’un local social amb el material d’escacs necessari que reuneixi les
condicions per jugar als escacs (silenci, llum, espai, temperatura, etc.).
b) Presentar l’imprès d’afiliació a la Federació Catalana degudament complimentat, amb
les dades de la Junta Directiva del club.
c) Tramitar un mínim de quatre llicències per a la temporada en què el club es dóna
d’alta.
d) Efectuar els pagaments de despeses Federatives (quotes, llicències i inscripcions) amb
els preus vigents establerts per la Junta Directiva i aprovats per l’Assemblea General.
Una vegada l’entitat donada d’alta, la Federació Catalana d’Escacs emetrà un certificat amb el
que l’entitat haurà d’adreçar-se al Registre d’Entitats de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya per formalitzar el club com entitat esportiva amb els estatuts de
l’entitat i la composició de la seva Junta Directiva.
A la pàgina web de la Generalitat de Catalunya hi ha informació de la documentació necessària
per poder inscriure el club al Registre d’Entitats Esportives, així com models d’estatuts, actes
fundacionals, actes de canvi de Junta Directiva, etc.
L’adreça de l’enllaç per accedir-hi és http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/ a l’apartat de
Serveis i tràmits/Registre d’entitats esportives
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Serveis a la Seu Central de la Federació
Catalana d’Escacs
Utilització d’espais federatius
La seu social de la Federació Catalana d’Escacs està al servei dels seus afiliats. Disposa de dues
sales, una amb capacitat per a 60 persones i l’altre per a 25, que poden ser destinades per a
reunions i competicions. El local també disposa d’una biblioteca amb més de tres mil volums
entre llibres i revistes que poden ser consultats, i una àrea d’ordinadors amb connexió a
internet. La Federació també disposa de màquines de vending amb begudes, cafès i menjars.
A la sala de major capacitat hi ha una exposició permanent de jocs d’escacs i d’altres materials
històrics de la Federació.
Els clubs que necessitin utilitzar algun dels espais de la seu de la Federació Catalana d’Escacs
hauran de dirigir-se a la Federació mitjançant un escrit enviat a l’adreça federacio@escacs.cat,
indicant clarament els dies i l’horari en què es farà ús de l’espai federatiu. Els serveis
administratius de la Federació contestaran indicant si existeix disponibilitat per a les dates i
horaris demanats.
Assessorament tècnic i administratiu
Els empleats dels serveis administratius de la Federació estan al servei dels clubs per
assessorar-los en qüestions tècniques, reglamentàries o administratives. Les consultes
s’hauran de realitzar preferentment per correu electrònic a l’adreça federacio@escacs.cat o
per telèfon 93.318.59.26 en horari d’oficina.
Internet Chess Club (ICC) portal d’escacs on-line
Tots els afiliats amb llicència en vigor per la Federació Catalana d’Escacs podran accedir al
portal d’ICC com un dels serveis inclosos a la llicència federativa de jugador. En el portal es
poden jugar partides on-line, seguir retransmissions, classes magistrals o diferents serveis
d’entrenament. La Federació envia als responsables dels clubs els llistat de codis d’activació del
servei i seran els propis clubs els responsables de distribuir aquests codis d’activació entre els
seus associats. Els clubs també podran sol·licitar que torni a ser enviada aquesta informació.
Les explicacions tècniques per utilitzar aquest servei es poden trobar al web del proveïdor del
servei a http://www6.chessclub.com/tryicc/catalan.php. En cas de problemes amb els serveis
s’ha d’enviar un correu electrònic a soporte@chessclub.com.
Arxiu de partides
La Federació Catalana disposa d’un arxiu de partides de competicions catalanes actuals i
històriques que es poden aconseguir de manera oberta. Les partides publicades es poden
trobar a la web de la FCE a PUBLICACIONS/Base de dades de partides.
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Defensor de jugadors i clubs
La Federació Catalana d’Escacs posa al servei de tots els seus associats la figura del Defensor
dels Clubs i Jugadors. Aquest servei està adreçat a tots aquells que considerin que els seus
drets com a jugador o com a club han estat vulnerats. També pot ser una via de suggeriments
que poden ser traslladats per a l’estudi de la Junta Directiva i posteriorment proposats per a la
seva aprovació en les assemblees de clubs.

Simplement heu d’enviar un correu electrònic a l’adreça defensorclubs@escacs.cat, explicant
el problema que us afecta i des d’aquest departament s’intentarà donar solució de forma
personal.
Servei d’informació al Campionat de Catalunya d’Equips
Durant la celebració de la fase regular de grups del Campionat de Catalunya d’Equips, durant
les jornades del diumenge, la Federació Catalana ofereix un servei de consultes al telèfon
660.823.435 entre les 9 i les 14,30 hores.
El tipus de consulta que es pot realitzar ha d’estar relacionat amb el Campionat de Catalunya
per equips. Per exemple: adreces i telèfons de locals de joc, consultes sobre l’ús de rellotges
digitals, etc. També es poden fer consultes de tipus reglamentàries que serviran per ajudar a
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solucionar conflictes d’interpretació dels reglaments. Les consultes telefòniques tenen
únicament caràcter informatiu. No tindran en cap moment un poder executiu ni d’obligat
compliment. Els equips sempre són lliures de poder presentar una reclamació al Comitè de
Competició de la Federació Catalana. Per fer reclamacions, s’explica més endavant en aquest
mateix document.
Assegurança obligatòria de jugadors
Un jugador que tramiti llicència d’esportista per la Federació Catalana té dret a l’assegurança
obligatòria esportiva. La Federació Catalana té publicada la pòlissa a la web de la FCE a
FEDERACIÓ/Impresos FCE/Pòlissa on podreu consultar les condicions de l’assegurança.
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Què és la GESTIÓ ADMINISTRATIVA?
És una eina de què disposen els clubs per realitzar diversos tràmits amb la Federació
mitjançant Internet. Cada club amb el seu nom d'usuari i la seva paraula clau accedeix al seu
apartat particular on podrà realitzar diferents tràmits. Té la particularitat que al ser un servei
on-line els clubs poden accedir des de qualsevol punt on es disposi de connexió a internet, tant
sigui dispositius fixes o mòbils.
Quins tràmits podrem realitzar per la GESTIÓ ADMINISTRATIVA?
Principalment les gestions que podrem realitzar seran:
•
•
•
•
•
•

actualització de les dades del club (adreces postals i de correu electrònic, telèfon,
persones responsables del club).
gestió i tramitació de llicències.
confecció de les llistes d'ordre de forces per al Campionat d'Equips de Catalunya.
inscripció al Campionat d'Equips de Catalunya.
comunicació de resultats i actes electròniques del Campionat d'Equips de Catalunya.
publicació de torneigs organitzats pels clubs.

Com accedir a la GESTIÓ ADMINISTRATIVA del nostre club?
Des de la pàgina principal del web de la Federació Catalana, es pot accedir, fent clic al botonet
(baner) de Gestió de Clubs

a la pàgina inicial de la Gestió Administrativa.

Cada club disposa d'un nom d'usuari i una paraula clau per accedir al seu apartat particular on
poder realitzar els diferents tràmits i gestions que abans hem enumerat. El nom d'usuari serà
sempre les tres lletres amb el que es reconeix el club, que es pot trobar en els diferents llistats
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de jugadors com pot ser la "Consulta d'Elo", i la paraula clau serà facilitada als responsables
dels clubs quan es dóna d'alta l'entitat a la Federació Catalana d'Escacs.
Si no recordem la nostre paraula clau, com podem recuperar-la?
A la Gestió Administrativa s’ha d'indicar el nom d'usuari i llavors es fa clic a "Recordar paraula
clau" i ens demanarà una adreça de correu electrònic. Aquesta adreça de correu ha de ser
l’oficial que l’entitat havia facilitat en el moment de realitzar la seva afiliació a la Federació
Catalana. Aquesta adreça podrà ser modificada sempre que es consideri oportú, principalment
quan es produeix un canvi a la Junta Directiva del club. En el moment que el club indiqui
l'adreça de correu electrònic correcte, la Federació proporcionarà la clau i el club ja podrà
entrar a la gestió administrativa.

Una vegada dintre del portal de gestió, podrem modificar la paraula clau fent clic a l'opció
"Canviar paraula clau" al menú de l'esquerra. Indicarem la nova paraula clau (màxim 8 lletres o
números). Haurem d'indicar l'antiga paraula clau, indicar una nova i confirmar-la. Al fer clic al
botonet de "Canviar paraula clau" aquesta quedarà modificada i serà la que haureu d'utilitzar
la propera vegada que vulgueu entrar al sistema.
Primera gestió, "Dades del club"
La manera més habitual que té la Federació Catalana d'adreçar-se als clubs és utilitzant les
dades que aquests faciliten per rebre la informació. L'administrador del sistema introdueix les
dades bàsiques que un club comunica en el formulari d'afiliació a la Federació Catalana en el
moment de formalitzar el seu ingrés. Amb el temps, els clubs van modificant les seves dades
de contacte i es primordial que aquestes es vagin actualitzant.
Les principals dades de la gestió d'un club són les adreces, tant la del local de joc com l'adreça
de correspondència ordinària, i especialment les de correu electrònic. D'aquestes últimes un
club pot facilitar fins a tres adreces diferents per poder rebre informació. Es recomana que
aquestes adreces siguin, a part de l’oficial del club, les dels principals responsables del club que
gestionen el dia a dia de l'entitat. En qualsevol cas, el club decideix lliurament quines seran les
adreces electròniques facilitades. La Federació només demana que siguin adreces que es
consultin habitualment. També serà necessari un número de telèfon fix i un altre de mòbil per
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si la Federació necessita consultar quelcom als clubs. També es facilitarà el nom del president
amb el seu DNI, el seu telèfon i la seva adreça de correu electrònic.
Recordeu que les dades de l'adreça del local de joc i telèfon oficial seran públics i aquests
apareixeran publicats al web de la Federació a l'apartat de CLUBS I ESCOLES D'ESCACS.
Per poder modificar les dades haurem d'entrar a DADES DEL CLUB:

Apareixerà la fitxa de les dades del club. Les trobarem dividides en cinc seccions: dades
federatives, dades generals, dades de contacte, dades postals i altres dades.
1.- DADES FEDERATIVES
Dins del primer grup, a les dades federatives, tenim el nom del club, el codi, el registre del
Consell Català de l'Esport, el CIF i la delegació.
2.- DADES GENERALS
Al segon grup, dades generals, tenim l'adreça del local de joc, els telèfons oficials de contacte i
adreces de correu electrònic i el web oficial del club. Al costat d'aquestes dades tenim un
plànol, una aplicació de Google Maps, que permet ubicar el local de joc del vostre club a
l'aplicació. Simplement arrossegant el puntet pel mapa podrem situar el lloc exacte del local de
joc i ajudareu a arribar als equips que us visitin.
3.- DADES DE CONTACTE
Al tercer grup, dades de contacte, tenim les dades del president del club i el nom del delegat,
la persona que habitualment realitza les gestions amb la Federació Catalana. Pot ser que el
delegat sigui el president, llavors podrem deixar sense emplenar aquesta casella i la Federació
entendrà que, en cas de necessitat i per qualsevol qüestió, sempre ens haurem d'adreçar al
president. Aquest apartat és important actualitzar-ho ja que ens serveix per poder
confeccionar el cens electoral de la Federació Catalana, tant per a eleccions a la presidència
com per a la celebració de les assemblees de clubs.
4.- DADES POSTALS
Al quart grup tenim les adreces de correu ordinari i les adreces addicionals de correu
electrònic. És important que quan es facin modificacions d'aquest apartat es comuniquin a la
Federació per actualitzar les bases de dades de treball, ja que són l'eina principal de la que
disposen els serveis administratius de la Federació per fer-vos arribar documentació,
comunicats i avisos oficials.
5.- ALTRES DADES
I per últim, el cinquè grup, serveix principalment per poder completar les referències del
vostre local de joc. Moltes localitats tenen diferents nomenclatures per anomenar un mateix
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lloc i per això, és bo que s’indiquin aquestes particularitats, ja que poden servir per poder
arribar amb major facilitat al local de joc.
Modificació de dades
Es poden modificar les dades del club de la manera següent: Fent clic al botonet MODIFICAR
LES DADES DEL CLUB

Es poden modificar totes les dades excepte les del primer grup, dades federatives. Per poder
modificar qualsevol dada d'aquest grup s'hauran d’enviar un correu electrònic adreçat a la
Federació Catalana d'Escacs (federacio@escacs.cat), indicant clarament les dades que es volen
modificar. Principalment es produeix aquesta situació pels motius següents:
• Modificació del nom de l'entitat
• Comunicació per part del Registre d'Entitats del número de registre de club al Consell
Català de l'Esport
• Obtenció del CIF
L'administrador del sistema serà qui faci aquestes modificacions a la fitxa del club.
La resta de dades, que sí pot modificar el club, una vegada modificades, s'haurà de fer clic en
ACCEPTAR i les noves dades quedaran arxivades dins del sistema.
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GESTIÓ DE LLICÈNCIES
La gestió de llicències és l’eina que tenen els clubs per tramitar i administrar les llicències
d’esportistes de la seva entitat. Quan entrem dins de l’apartat de Gestió de Llicències, el
primer que ens trobem és aquest missatge d’avís:

Vol dir que un club, per poder tramitar una llicència ha de tenir l’autorització signada pel
jugador perquè el club faci aquest tràmit. Com marca la normativa de la Federació Catalana
aquest document no necessàriament s’ha de presentar a la Federació, a no ser que la pròpia
Federació ho reclami. Fem clic a CONTINUAR i s’entra dins del portal d’aquest apartat.
Llavors trobem diverses opcions:
• Llistat de jugadors del club
• Gestionar nova llicència
• Gestionar canvi de club
• Gestionar renovació de llicència
• Informació del cost de les llicències

Llistat de jugadors del club
Quan entrem, tenim disponible un llistat dels jugadors que tenen llicència federativa tramitada
pel club dins de la temporada en curs.

Per defecte apareixen 10 jugadors per pantalla. Podem passar de pantalla en pantalla, a una
pantalla concreta, cap a la primera o cap a l’última, amb el botó de Pàgina.
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També podem fer que apareguin més noms per pantalla amb els botons de registres per
pàgina,

on tenim l’opció de veure 10, 20, 50, 100 o tots els registres en una sola pantalla.
Aquí serà un dels llocs on podem comprovar si un aliliat té la llicència tramitada i sí hem fet
correctament tots els processos d’un tràmit de llicència.

Gestionar nova llicència
Les noves llicències són aquelles que es tramiten per jugadors/es que mai han tingut llicència
federativa per la Federació Catalana d’Escacs o per aquells que la van tenir abans de la
informatització de l’arxiu de jugadors. Per saber si un jugador/a està a l’arxiu històric de la
Federació, el club pot fer la consulta per e-mail (federacio@escacs.cat) o per telèfon
(93.318.59.26), als serveis administratius.
El primer que necessitem per demanar una llicència nova és l’autorització signada per part del
jugador/a on aquest haurà facilitat totes les dades necessàries per realitzar la tramitació. A la
dreta de la part baixa de la pantalla principal de la Gestió Administrativa tenim un menú de
documents

Fent clic sobre la “Sol·licitud de llicència” podrem aconseguir un formulari en format Word que
ens servirà per completar les dades del jugador/a i aquest, una vegada emplenat
correctament, l’ha de signar autoritzant la tramitació de la llicència. Amb aquestes dades ja
poden iniciar el tràmit de la llicència
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Com es gestiona una nova llicència
Quan entrem dins d’aquesta opció tindrem aquest formulari

Les dades marcades amb un asterisc vermell són dades obligatòries. La dada de la tarja
sanitària només és obligatòria per aquells afiliats que són Sub-16. Pels menors que encara no
tenen DNI, al desplegable de “tipus de document” es farà constar l’opció “Altres” i es posarà el
número de la tarja sanitària. Per evitar problemes del sistema, al posar la data de naixement és
preferible utilitzar el calendari que surt al costat de la casella del formulari i en el seu defecte
indicar la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.
Quan un jugador/a procedeix d’altres comunitats autonòmiques d’Espanya o és estranger, en
la majoria d’ocasions aquest disposen d’elo internacional (Elo FIDE) o d’elo espanyol (elo
FEDA). És molt important indicar el codi FIDE del jugador (es pot consultar a la pàgina web de
la FIDE www.fide.com a l’apartat de ràtings). Aquestes dades serviran per poder comprovar
que un jugador/a té avaluació i no iniciar el seu periple des de l’elo més baix amb el prejudici
que pot crear a d’altres jugadors/res.
Una vegada completat el formulari clicarem a “sol·licitar creació de llicència” i ja tenim iniciat
el procés de creació d’una nova llicència.
Si el sistema detectés que hi hagués un altre afiliat amb les mateixes dades (es fa comprovació
del DNI, la tarja sanitària, etc...) no ens permetria demanar aquesta llicència. En aquest cas
s’hauria de posar en contacte amb la Federació Catalana mitjançant un correu electrònic a
l’adreça federacio@escacs.cat per demanar el codi català del jugador i poder realitzar el tràmit
d’un canvi de club, situació que veurem més endavant.
Si la sol·licitud d’una nova llicència és correcta, el sistema crearà un missatge indicant
clarament una resposta.
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Una impressió de la pantalla creada amb el missatge de sol·licitud de llicència podrà servir,
com a comprovant, per justificar a l’àrbitre d’una competició individual que la petició de d’alta
està realitzada, en el cas que els sistemes administratius encara no hagin acceptat
principalment per haver-se efectuat en dies festius.
Sol·licitud nova llicència
Data : dd-mm-aaaa
Missatge : Sol·licitud nova llicència
Remitent : Gestió Administrativa
Nom : NOM
Cognoms : COGNOMS
Elo : 0000
Títol :
Codi Fide : 000000000
DNI/NIE : 00000000X
Tarja sanitària : XXYY000000000
Sexe : Data naixement : aaaa-mm-dd
Telèfon : 000 000 000
Email : xxxxxxx@yyyy.zzz
La federació estudiarà les dades rebudes i comunicarà la seva decisió en breu
dd-mm-aaaa
Gestió Administriva

El termini normal per rebre la resposta d’una sol·licitud d’una nova llicència és d’entre un i dos
dies laborables des del moment de la petició. Si la tramitació de la nova llicència tingués algun
problema, la Federació es posaria en contacte, mitjançant la Gestió Administrativa, amb el club
per informar-los de la situació i els mitjans per corregir-la.
Quan els serveis administratius donin el vist-i-plau a la nova llicència, el club rebrà un missatge
per la Gestió Administrativa on s’indicarà que la llicència està acceptada.

Nova llicència acceptada
Data : dd-mm-aaaa
Missatge : Nova llicència acceptada
Remitent : Federació Catalana d’Escacs
La Federació Catalana d’Escacs ha acceptat la creació de la llicència federativa del jugador:
Nom : NOM
Cognoms : COGNOMS
Elo : 0000
Títol :
Codi Fide : 000000000
DNI/NIE : 00000000X
Tarja sanitària : XXYY000000000
Sexe : Data naixement : aaaa-mm-dd
Telèfon : 000 000 000
Email : xxxxxxx@yyyy.zzz
dd-mm-aaaa
Gestió Administriva

I com havien indicat a la secció de Llistat de jugadors del club, aquest jugador/a ja apareixeria
al llistat del club per a la temporada.
Però també es pot rebre un missatge de rebuig de la tramitació de la llicència semblant a
aquest:
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Nova llicència rebutjada
Data : dd-mm-aaaa
Missatge : Nova llicència rebutjada
Remitent : Federació Catalana d’Escacs
La Federació Catalana d'Escacs ha rebutjat la creació de la llicència federativa del jugador :
Nom : NOM
Cognoms : COGNOMS
Elo : 0000
Títol :
Codi Fide : 000000000
DNI/NIE : 00000000X
Tarja sanitària : XXYY000000000
Sexe : Data naixement : aaaa-mm-dd
Telèfon : 000 000 000
Email : xxxxxxx@yyyy.zzz
Comentaris : *******************************************
dd-mm-aaaa
Gestió Administriva

En els comentaris s’indicarà el motiu del rebuig i les possibles solucions per poder corregir el
problema. El més habitual és que el jugador/a ja aparegui en el sistema i per evitar una
duplicitat de llicències s’indicarà que faci un canvi de club del jugador/a.

Gestionar un canvi de club
Quan volem tramitar una nova llicència que ja havia tingut en anteriors temporades per un
altre club, i ara voldria tramitar-la amb el vostre, heu de gestionar un canvi de club.
Per poder iniciar la tramitació d’un canvi de club el primer que cal és saber el codi català del
jugador/a. Si fa poc el jugador/a havia tingut llicència es podrà fer la comprovació als arxius
d’elo d’avaluacions anteriors disponibles al web de la Federació Catalana d’Escacs a l’adreça
següent: http://www.escacs.cat/competicio/avaluacio-elo. En cas de no trobar-ho, podeu
sol·licitar a la Federació mitjançant un correu a l’adreça federacio@escacs.cat demanant
aquesta dada.

Si indiquem el codi català del jugador del que volem efectuar el canvi de club a la casella
corresponent del formulari, fent clic a “cercar dades del jugador” el programa les cercarà dins
de la base les dades.
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Per exemple, si un club volgués tornar a tramitar la llicència del jugador GASHIMOV, VUGAN
amb codi català 21876, si s’indica el codi a la casella corresponent i fem clic a “Cercar dades del
jugador” ens apareixeria en pantalla el següent:

Si el jugador/a que realment volem tramitar la llicència es correspon amb el de les dades que
s’indiquen al formulari, farem clic a “Sol·licitar canvi de club” i es crearà un missatge dins de la
gestió administrativa similar al que van veure a l’hora de gestionar una nova llicència:

Sol·licitud de canvi de club
Data : dd-mm-aaaa
Missatge : Sol·licitud de canvi de club
Remitent : Gestió Administrativa
Heu sol·licitat el fitxatge d'un jugador pertanyent a un altre club :
Codi : 0000
Nom : COGNOMS, NOM
Elo : 0000
Títol :
La federació el fitxatge i comunicarà la seva decisió en breu
dd-mm-aaaa
Gestió Administriva

En el moment que estigui acceptat el canvi de club rebreu per la Gestió Administrativa un
missatge semblant a aquest

Canvi de club acceptat
Data : dd-mm-aaaa
Missatge : Canvi de club acceptat
Remitent : Feederació Catalana d’Escacs
La Federació Catalana d’Escacs ha acceptat el fitxatge del següent jugador :
Codi : 0000
Nom : COGNOMS, NOM
Elo : 0000
Títol :
dd-mm-aaaa
Gestió Administriva
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Pot passar que el sistema no us permeti fer un canvi de club. Primer heu de comprovar si el
jugador/a ja té llicència tramitada per un altre club a la temporada vigent. Podem comprovarho mirant si apareix en el web a la consulta d’elo de la Federació Catalana d’Escacs.

El sistema no permetrà que es faci un canvi de club d’un jugador/a que ja té la llicència
tramitada per a la temporada en curs. Si el club pensa que es pot tractar d’una errada s’ha de
posar en contacte amb la Federació Catalana d’Escacs mitjançant un correu a
federacio@escacs.cat indicant clarament el motiu del problema.

Gestionar renovació de llicències
Dins d’aquest apartat s’administren les llicències de jugadors que ja en van tenir la temporada
anterior amb el vostre club o aquells que no en van tenir, però el seu últim club va ser el
vostre. Si el jugador/a hagués canviat de club, per renovar la llicència haurien d’anar a l’opció
de “canvi de club”.

Pas nº 1: Saber quines llicències volem renovar
El primer que ens trobem a la Gestió de la renovació de llicències són dues columnes que es
mostren en grups de 10 jugadors. Aquests grups poden ampliar-se amb l’opció de “registres
per pàgina” que poden ser de 10, 20, 50, 100 o tots els registres.

La columna de l’esquerra és on surten les llicències de jugadors de la temporada en curs i a la
columna de la dreta apareixen tots els jugadors/es que compleixen les condicions que hem
comentat al principi d’aquest apartat i que alguna vegada han tramitat llicència pel club.
A la columna de la dreta, cada registre de jugador/a, al final de la fila té tres opcions:
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•

•
•

En blanc (sense símbol) : vol dir que la llicència està tramitada o en procés de
tramitació (ja veurem el seu estat segons aparegui el símbol al costat del registre del
jugador/a a la columna de l’esquerra).
Amb el símbol de l’estrella blava : significa que aquesta llicència la poden tramitar
sense cap problema.
Amb el símbol del triangle groc amb un signe d’admiració : significa que algunes de
les dades obligatòries no estan a la fitxa particular del jugador/a i que s’ha de
completar aquesta informació.

Per corregir les dades dels jugadors/res que tenim indicats amb el símbol farem clic sobre el
nom del jugador/a i apareixerà la fitxa personal. Podrem revisar les dades que ens manquen i
si no disposem d’elles, haurem de demanar-li a l’interessat.
La millor opció sempre serà tenir la sol·licitud de llicència signada pel jugador/a on tindrem
anotades totes les seves dades personals, incloses les obligatòries per tramitar la llicència
federativa. Si fem clic sobre el símbol que apareix al començament del nom podrem crear
un formulari que ens servirà per tenir l’autorització signada pel jugador.

Si fem clic a “Imprimir sol·licitud” apareixerà un document en format PDF que posteriorment
podrem imprimir.
Si ja disposem de les dades personals del jugador ara podrem corregir-les a la fitxa personal.
Podem entrar fent clic sobre el nom del jugador/a a la columna de la dreta (jugadors de
temporades anteriors) i ens apareixerà la fitxa personal.
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Per corregir les dades haurem de fer clic a “modificar dades” i entrarem a l’àrea de modificació
de la fitxa personal del jugador/a. Es poden corregir pràcticament totes les dades dels
jugadors/res excepte el nom i el codi català. En el cas que el nom estigui incorrecte o el
jugador hagi canviat el seu nom, s’ha de demanar mitjançant un correu electrònic a
federacio@escacs.cat indicant el codi de l’afiliat, com figura actualment el nom del jugador/a i
com haurà de figurar una vegada corregit.
Una vegada corregides i actualitzades les dades personals del jugador/a, farem clic a
“Confirmar canvis”.
Si hem fet correctament els canvis i hem indicat les dades obligatòries a la fitxa personal del
jugador/a, al tornar a la Gestió de renovació de llicències, ens trobarem a la columna de la
dreta en lloc del triangle groc amb el signe d’admiració , l’estrella blava . Vol dir que aquesta
llicència pot ser renovada sense cap entrebanc.

Vull tramitar una llicència, què he de fer?
Una vegada tenim preparades les llicències iniciarem el procés de tramitació. Per a totes
aquelles llicències que volem tramitar per a la temporada en curs hem de fer clic a l’estrelleta
blava que hi ha al costat dels registres, que apareixen a la columna de la dreta, és a dir, al
jugador de temporades anteriors. Una vegada clicats aquests jugadors observarem que
l’estrella blava ha desaparegut i el registre del jugador apareix a la columna de l’esquerra
acompanyat del símbol d’una estrella creuada amb un aspa vermella . Aquest símbol ens
indica que aquesta llicència està preparada per ser tramitada, però encara no està tramitada.
Farem la mateixa operació amb totes les llicències que volem tramitar.

Què pasa si ens equivoquem amb una llicència?
En el cas que en el procés de clicar les llicències que volem tramitar fem clic per error en
alguna que realment no volem tramitar. Simplement fent clic al símbol que apareix al costat
del registre del jugador/a a la columna de l’esquerra (jugadors de la temporada) observarem
com aquest registre desapareix de la columna de l’esquerra i torna a aparèixer l’estrella blava
a la columna de la dreta (jugadors/res de temporades anteriors).
Ara ja tenim preparades les llicències per renovar-les.
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Tràmit de llicències
Una vegada tenim preparades les llicències dels jugadors hem de completar la tramitació des
de l’opció del menú Tramitar Llicències (full de mútua)

Es possible que a l’entrar surti aquest missatge

El sistema indica que el club no pot accedir a aquesta opció. Pot ser per causes diverses:
•
•

que el club estigui considerat donat de baixa.
que el club no estigui al corrent de pagament del seu deute.

Per solucionar el primer cas heu de posar-vos en contacte amb l’administració de la Federació
Catalana d’Escacs mitjançant un correu a l’adreça federacio@escacs.cat indicant clarament
tant a l’assumpte del correu com a la petició el motiu pel qual us adreceu a la Federació, en
aquest cas el no poder tramitar llicències.
Per solucionar el segon cas, aneu a la secció d’aquest manual de “Com fer pagaments a la
Federació”.
Una vegada dins del portal de tramitació us trobareu una pantalla semblant a aquesta

se’ns mostrarà en pantalla el llistat dels jugadors que ja tenen
Al fer clic al botó
la llicència tramitada per a la temporada en curs, mentre que si cliquem al botó
ens sortirà el llistat d’aquells jugadors que estan pendents de tramitar. En aquests cas són els
que apareixen a la columna de l’esquerra dins del llistat de jugadors de la temporada en curs
de la gestió de llicències amb el símbol de l’estrella amb l’aspa vermella .
Per poder completar el tràmit de les llicències pendents farem clic al botó de TRAMITAR i ens
apareixerà aquest missatge:
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Si volem continuar farem clic al botó
al botó
.

. Si volem anul·lar la tramitació haurem de fer clic

Una vegada tramitades les llicències podrem tornar enrere i fer clic a
. Quan
tinguem en pantalla el llistat de jugadors/res tramitats podrem fer una impressió dels
documents de mútua dels jugadors amb llicència tramitada. Només cal fer clic al botó
i
se’ns crearà un arxiu en format PDF que podrem guardar al nostre ordinador i/o imprimir-lo si
el necessitem en paper.

Sol·licitud de llicències FEDA – FIDE
El jugadors que vulguin tenir llicència FEDA – FIDE, s’haurà de realitzar els tràmits següents en
funció del tipus de llicència.

Per a llicències noves:
A l’emplenar el formulari de sol·licitud de nova llicència, marcar la casella llicència FEDA – FIDE:

La opció NO serà la que sortirà per defecte.

Per a llicències renovades o canvis de club
Una vegada tramitada la llicència, des de la gestió de llicències anirem a “Llista de jugadors del
club”.
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Ferem clic al nom del jugador i al sortir la fitxa del club clicarem a “modificar dades”
i activarem la casella llicència FEDA - FIDE

Guardarem les modificacions i ja està sol·licitada.

24

Avaluació catalana
Tots els afiliats a la Federació tenen una puntuació anomenada ELO. El funcionament de
l’avaluació està reglamentat a la Normativa de l’avaluació catalana. Aquesta normativa es pot
consultar a PUBLICACIONS/Reglaments/Normativa d’avaluació de la FCE.

Per consultar l’avaluació dels afiliats en vigor, es pot aconseguir directament des de el botó
que apareix a la web de la FCE a la columna de la dreta
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Dins de la consulta d’elo podrem cercar l’afiliat pel nom o pel codi català. En aquestes
consultes només apareixeran els esportistes que tenen llicència tramitada en vigor per a la
temporada en curs.

També podrem fer una recerca avançada que ens permetrà, per exemple, trobar l’elo de tots
els afiliats d’un club, d’una determinada categoria d’edat, d’un determinat títol o d’un
determinat elo.

Els resultats de la recerca poden ser consultades en pantalla o obtenir una còpia en format
Word o Excel.
Els jugadors/res que no tinguin llicència en vigor per a la temporada no apareixeran a la llista
de la consulta d’elo i per tant no podran trobar-se si cerquem el seu nombre o el seu codi. En
el moment que un club renovi una llicència, el jugador/a tornarà a aparèixer a la llista.
A la part superior de la dreta de la Consulta d’Elo trobem un enllaç cap al torneigs computats:

Aquí ens apareixerà la relació de torneigs que ja han estat avaluats i per tant els resultats es
poden veure a la fitxa individual d’un afiliat.
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Dins de la fitxa de cada afiliat es podrà veure els diferents períodes d’avaluació on té partides
valorades. Quan efectuem una cerca de jugadors dins de la consulta d’elo, sigui individual o
col·lectiva, podrem consultar les partides valorades del jugador, tant la de períodes d’avaluació
anteriors, i les que resten pendents de sumar.

Ens apareixerà una fitxa amb les dades personals del jugador (codi, nom, club, títol, categoria
d’edat i elo). Apareix una gràfica amb totes les puntuacions elo del jugador des de la llista de
gener del 2006 fins l’actualitat, i una relació dels períodes d’avaluació amb el número de
partides valorades per cada període.
Si fem clic sobre les partides d’un període d’avaluació ens apareixerà la relació de les partides
disputades dins d’aquest període, agrupades per torneigs amb el nom i l’elo de l’adversari, la
ronda del Torneig i el color de peces que portava el jugador en aquella partida, més la variació
d’elo que s’ha obtingut per aquella partida.
A la part superior i a continuació del nom del jugador es pot veure la suma total de variacions
obtinguda en aquell període d’avaluació entre totes les partides valorades. Si es tracta del
període anomenat pendent significa que la variació d’aquelles partides encara no estan
sumades a l’elo del jugador.

Reclamació d’Elo
Els jugadors afiliats a la Federació poden realitzar reclamacions sobre el còmput de les seves
partides valorades per a Elo de la FCE. Les reclamació sobre l’avaluació aniran argumentades
pels jugadors adjuntant el formulari de reclamació d’elo, que es pot trobar a
Federació/impresos i només serà necessari presentar reclamació sobre les partides que no
coincideixin amb els resultats oficials que figuren publicats al web de la FCE. Si les partides en
litigi pertany a més d’un torneig, s’haurà de presentar un formulari per cadascun dels torneigs
diferents que tinguin partides amb les diferencies reclamades.
El formulari de reclamació d’elo es pot trobar a la pàgina d’impresos a FEDERACIÓ/Impresos
FCE/Reclamació d’Elo.
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El reclamant haurà d’emplenar el formulari i ho farà completant totes les dades de les partides
on existeix disconformitat. Per poder calcular les variacions d’elo de forma correcta es podrà
consultar el reglament de l’avaluació catalana que podem trobar a PUBLICACIONS
/Reglaments/Normativa d’avaluació de la FCE.

Trobarem les fórmules per al càlcul de l’elo, així com les taules auxiliars que ens ajudaran a fer
correctament els càlculs d’elo.
Quan es tracti d’una reclamació sobre una norma de Mestre Català, en el formulari de
reclamació s’haurà d’indicar totes les partides disputades en un torneig on el jugador reclama
la norma de Mestre Català i emplenar les caselles inferior del formulari que fan referència a les
normes d’aquest títol.
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Una vegada complimentat correctament el formulari, enviarem el document Word per correu
electrònic a federacio@escacs.cat. La persona encarregada dels temes d’avaluació contestarà
les reclamacions comunicant a l’interessat la determinació pressa.
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Gestió econòmica
Tots els serveis que la Federació facilita als clubs, seran facturats i carregats al compte
econòmic del club. Les anotacions s’aniran introduint de forma periòdica i podran ser
consultades pels clubs a la gestió adminitrativa.

Al fer clic a l’opció “Estat Comptable” dins del menú de la pàgina principal d’inici de la Gestió
podrem consultar les anotacions econòmiques:
Administrativa o al botó
•

Càrrecs que la Federació factura pels serveis prestats.

•

Pagaments que efectuen els clubs per liquidar el seu deute.

•

Abonaments que realitza la Federació per compensar els serveis d’aquells clubs que hi
col·laboren, tant de l’exercici de la temporada en curs, com de l’exercici de la
temporada anterior.

Aquesta eina servirà als clubs per portar un control de la despesa federativa i les seves
liquidacions.
La informació que apareix en aquest apartat no s’actualitza de forma immediata. La seva
actualització sempre es realitzarà de manera periòdica, i com a mínim, una vegada al mes. Per
això es recomana que es faci una consulta habitualment a la informació econòmica dels clubs
per poder corregir, en cas de discrepàncies, els problemes amb la major celeritat possible.

Què succeeix si observem una anotació amb la que no estem d’acord ?
Quan un club detecti que una anotació no és correcta o una vegada actualitzada la informació
no apareix una liquidació efectuada pel club, ens haureu de posar en contacte amb la
Federació mitjançant un correu adreçat a federacio@escacs.cat, comentant de forma clara
tant l’assumpte del correu com les explicacions del motiu de la vostre consulta. Els serveis
administratius de la Federació es posaran en contacte amb el club per intentar aclarir el
problema. La col·laboració entre els clubs i els serveis administratius de la Federació ajudarà a
portar una millor gestió tant de la Federació Catalana com dels propis clubs.

Com podem liquidar serveis a la Federació Catalana d’Escacs?
La Federació disposa de diferents mitjans per fer el pagament dels serveis federatius que
aquesta proporciona a clubs i persones afiliades.
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•

Competicions

De manera habitual, els càrrecs de competicions “per equips” són carregats al compte que el
club té amb la Federació a la Gestió Administrativa. Algunes competicions, com la Copa o el
Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips, tenen una participació obligada de
determinats clubs segons consta a la reglamentació. En cas d’estar obligats a participar i no
fer-ho, s’efectuarà el càrrec al compte del club.
Les competicions individuals seran liquidades pels propis inscrits en el moment que formalitzin
la seva inscripció. En algunes competicions cap la possibilitat d’incorporar altres sistemes de
pagament.
A les circulars de convocatòria de les competicions sempre es comunicarà, independentment
dels preus d’inscripció, com es poden realitzar els pagaments.
•

Material

La Federació Catalana pot proporcionar als seus afiliats material d’ús comú per a un club
d’escacs. Hi ha material que es pot adquirir a la Federació com els impresos federatius
(planilles i actes), llibres, revistes i material esportiu. Tret de les planilles i actes que el seu
import pot ser carregat al compte dels clubs, la resta de material haurà de ser liquidada en el
moment de retirar-ho. També hi cap la possibilitat de fer la liquidació per ingrés bancari (veure
apartat de liquidacions a la Federació) i recollir-lo o demanar l’enviament segons condicions
pactades prèviament com expliquem a continuació.
Els clubs poden demanar que se’ls enviïn planilles i actes fent-se càrrec de les despeses
d’enviament que, juntament amb el cost del material enviat serà carregat al compte del club.
Per a la resta de material, els clubs poden enviar una persona per recollir-lo, prèviament
liquidat o liquidar-ho en el moment de retirar-lo.
•

Serveis documentals

La Federació ofereix un servei documental per als seus afiliats. Els clubs i associacions afiliades
a la Federació Catalana d’Escacs poden demanar els documents i certificats que necessitin per
a la seva gestió interna. Els afiliats que necessitin determinats documents acreditatius hauran
de demanar, a títol personal, aquestes certificacions a la Federació Catalana. Els serveis
administratius expedirà aquests documents i els interessats hauran d’abonar les despeses
contemplades per a la seva expedició segons estigui establert a la circular en vigor. Els clubs
afiliats a la Federació Catalana podran demanar documents personals per als seus afiliats i ferse càrrec de les despeses que ocasionin sempre que ho demanin per escrit mitjançant correu
adreçat a federacio@escacs.cat indicant aquesta circumstància.

Com podem realitzar pagaments a la Federació Catalana d’Escacs?
Els clubs i particulars poden realitzar pagaments a la Federació Catalana d’Escacs per liquidar
material i serveis pels mitjans següents:
•

Ingressant en qualsevol dels comptes de la Federació de les diferents entitats
bancàries.
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•

Els clubs poden realitzar transferències bancàries o realitzar ingressos en metàl·lic per
finestreta en qualsevol oficina de les entitats bancàries mencionades. S’ha d’indicar el
nom del club o la persona en el concepte.

•

Independentment d’aquests comptes bancaris, la Federació Catalana té d’altres per a
determinades competicions, principalment aquelles que es disputen a les Delegacions.
Aquests comptes estaran indicats a les circulars de la convocatòria de la competició.

•

Els clubs i particulars també poden realitzar liquidacions en metàl·lic o per taló bancari
a les oficines de la Federació Catalana d’Escacs al C/de Sant Adrià número 20 de
Barcelona (Recinte Fabra i Coats).

•

A diverses competicions individuals, la Federació permet que la liquidació de les
inscripcions es realitzin al mateix lloc de la celebració de la competició fins moments
abans d’iniciar-se el torneig.

Facturació
Els clubs afiliats a la Federació Catalana podran sol·licitar la facturació dels serveis prestats als
clubs. Per poder realitzar les factures, els clubs facilitaran les seves dades fiscals (per això és
molt important mantenir actualitzades les dades del club dins de la fitxa de dades del club a la
gestió administrativa) per poder confeccionar el document.
S’han de demanar per correu electrònic a federacio@escacs.cat, indicant com i quan
necessiteu les factures, i la Federació facilitarà els documents en format PDF per poder
imprimir-los. En cas que es demanin en paper, aquestes s’enviaran per correu ordinari o es
podran recollir a les oficines de la Federació. És necessari que els clubs que necessitin factures
demanin aquest servei amb temps, principalment si s’han de enviar per correu ordinari. El
termini normal per complimentar aquest servei és entre 1 i 2 dies laborables.
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Comunicació de la FCE
La Federació Catalana d’Escacs es comunica amb els seus associats mitjançant els següents
sistemes:
•
•
•

A través de la pàgina web de la Federació.
A través del correu electrònic.
A través del correu ordinari.

El web de la Federació www.escacs.cat és la principal eina de comunicació amb els seus
afiliats. Es pot trobar informació relacionada amb la pròpia Federació Catalana i els seu serveis.
A la pàgina web seran publicades les circulars informatives de la pròpia Federació i de les
Delegacions i Comitès que composen la Federació Catalana, a més de noticies d’escacs dins de
l’àmbit d’acció de la pròpia Federació o que afecti a clubs i esportistes catalans. També es
publicaran les resolucions dels Comitès de Competició i Apel·lació, els comunicats oficials de la
Federació Catalana i dels seus comitès. El web de Federació compta amb portals específics per
les més importants competicions.

33

Circulars
Les circulars poden tenir diversos àmbits d’actuació. Hi ha:
• Les que fan referència a tota la Federació i territori.
• Poden tenir àmbit territorial si fan referència només a una Delegació.
• Poden ser circulars dels diferents comitès (àrbitres, retransmissió, escacs de base,...).
A la pàgina principal, a la columna de la dreta, es poden trobar les darreres circulars
es poden visualitzar les nou darreres circulars
publicades i amb el cursor de pantalla
publicades. Tot i que s’envia un avís de la publicació de les circulars per correu als clubs, és
recomanable consultar habitualment el web de la Federació.
Si volem consultar circulars anteriors podem anar al portal que ens dóna accés a totes les
circulars publicades. Des de la pàgina principal d’Inici del web de la Federació Catalana

o des de l’opció de publicacions es pot accedir al portal de circulars.

A la pàgina principal apareixen les circulars que afecten a tot Catalunya, aquelles que porten el
distintiu CAT. Al menú situat a la columna de la dreta tenim els diferents grups sectorials o
territorials pels que estan dividides les circulars.
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Impresos federatius
De manera habitual els impresos necessaris per determinats serveis van enllaçats des de les
circulars corresponents. Però aquells que són d’un ús habitual els poden trobar a FEDERACIÓ/
Impresos FCE.

Altres apartats del web
Departaments federatius
Els principals Departaments de la Federació tenen el seu espai a la pàgina web de la Federació:
 Escacs base:

es pot trobar a COMPETICIÓ/Escacs base

 Escacs femenins:

es pot trobar a COMPETICIÓ/Escacs Femení
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 Monitors: es pot trobar a COMITÈS/Monitors

 Àrbitres:

es pot trobar a COMITÈS/Àrbitres

 Tècnics de retransmissió:

es pot trobar a COMITÈS/Tècnics retransmissions
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Enllaços als webs dels clubs i altres webs d’escacs
En el web de la Federació hi ha els enllaços amb els webs d’escacs més importants i amb els
dels seus afiliats. Es pot trobar a PUBLICACIONS/Enllaços.

Els clubs afiliats a la Federació Catalana d’Escacs poden enviar els enllaços de les seves pàgines
web per publicar-les a la secció d’enllaços de la web de la FCE o per actualitzar-les per noves
adreces.

Reglamentació i estatuts
Tota la reglamentació relacionada amb els escacs i els Estatuts de la Federació està a l’abast de
tothom a l’enllaç del web de la Federació a PUBLICACIONS/Reglaments
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Comunicats
La Federació Catalana en el seu web disposa d’un apartat de comunicats. Es pot trobar
informació referent a:
•
•
•
•

Resolucions dels Comitès de Competició i Apel·lació.
Informació sobre les Assemblees.
El llistat d’esportistes assimilats.
Informació sobre l’assegurança de responsabilitat civil.

Per accedir a l’apartat de comunicats s’ha de fer des de PUBLICACIONS/Comunicats

Comunicació E-mail
Els clubs i esportistes afiliats, i tots els que vulguin adreçar-se a la Federació Catalana per
realitzar consultes, reclamacions als comitès de competició o apel·lació, suggeriments, per
enviar documentació de manera electrònica, per adreçar-se als diferents departaments o
membres de junta, es poden adreçar a la Federació Catalana mitjançant l’adreça de correu
federacio@escacs.cat, que es la considerada oficial de la Federació. Els serveis administratius
derivaran cap a cada departament els missatges enviats.
Però alguns departaments o funcionalitats específiques de la Federació Catalana tenen unes
adreces de correu electrònic específiques.
Per adreçar-vos al Comitè Tècnic d’Àrbitres heu d’utilitzar l’adreça arbitres@escacs.cat.
Aquesta via és útil principalment pels àrbitres quan volen licitar proves oficials de la Federació
Catalana o de les seves delegacions territorials. Però també poden utilitzar-la els clubs que
vulguin organitzar competicions homologades i necessiten dels serveis d’un equip arbitral o
confeccionar una reglamentació dels seus torneigs perquè s’adaptin a la normativa vigent.
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Butlletí d’Escacs
Un altre mitjà de comunicació entre la Federació Catalana d’Escacs i els seus afiliats és el
Butlletí d’Escacs. La Federació edita de manera periòdica aquest mitjà on s’amplia la
informació oferta al web referent a campionats i activitats de la Federació. El Butlletí d’Escacs
te dos formats diferents, l’imprès i el digital.
El Butlletí imprès
El primer s’edita actualment amb periodicitat anyal i fa les funcions de memòria esportiva de la
pròpia Federació i servei d’arxiu històric documental de les competicions i fets més rellevants
de l’historia federativa

El Butlletí imprès es distribueix entre tots els clubs afiliats a la Federació Catalana i als
subscriptors. També es poden adquirir en algunes llibreries especialitzades d’escacs o la
mateixa seu de la Federació Catalana d’Escacs

El Butlletí digital
El Butlletí Digital es publica com a mínim mensualment, encara que hi ha mesos amb dos o tres
edicions, sempre en funció del volum d’informació creada.
Cada edició del Butlletí d’Escacs Digital s’envia als clubs en format PDF per correu electrònic.
Tots aquells que vulguin consultar les edicions digitals del Butlletí, tant l’últim editat com els
anteriors, poden fer-ho al web de la Federació Catalana a PUBLICACIONS/Butlletí d’Escacs.
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Noticies d’activitats dels clubs
Els clubs que organitzin activitats poden enviar cròniques dels esdeveniments juntament amb
fotografies que acompanyin les noticies. La recomanació és que les fotografies que
acompanyin a una crònica siguin sempre amb la millor qualitat possible. Algunes competicions
homologades, per exemple, les del Circuit Català, tenen l’obligació d’enviar crònica i fotos
segons indica la seva normativa.
Els clubs hauran d’enviar per email tota la documentació (cròniques i fotografies) a l’adreça de
la federació catalana en federació@escacs.cat
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Competicions
Calendari de competicions
El calendari de les competicions oficials de la Federació Catalana i aquelles organitzades pels
clubs afiliats, i homologades per la Federació Catalana, poden trobar-se a
COMPETICIÓ/Calendari de Competicions

Mitjançant el menú desplegable podrem obtenir informació de les competicions que
actualment es troben en joc, de les competicions finalitzades i de les properes competicions a
celebrar.

Com podem organitzar una competició
Competicions del calendari oficial de la Federació Catalana
L’organització d’algunes de les proves del calendari oficial de la Federació Catalana són
licitades mitjançant circular. Els clubs interessats podran sol·licitar l’organització sempre que
compleixin les condicions indicades a la circular corresponent. En aquestes circulars s’indicarà
també com s’han de presentar les propostes.
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Competicions homologades
Els clubs afiliats a la Federació Catalana podran organitzar competicions organitzades per les
mateixes entitats. Hauran de complir la normativa establerta de la Federació Catalana per a la
seva homologació. Els clubs interessats en organitzar competicions homologades poden trobar
la normativa a PUBLICACIONS/Reglaments/Normativa per als torneigs homologats

Qué hem de fer per què un torneig sigui vàlid per a elo
Perquè un torneig sigui vàlid per a elo, tant per l’avaluació de la Federació Catalana (FCE) com
de l’Espanyola (FEDA) com de la Internacional (FIDE), el torneig s’ha de registrar prèviament.
Per sol·licitar el registre d’una competició avaluada s’ha d’enviar el formulari corresponent
seguint les instruccions indicades en el mateix formulari. El document el podem aconseguir a
FEDERACIO/Impresos FCE/Registre de Torneig Homologats i valoració FIDE.
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Una vegada complimentat s’ha d’enviar a la Federació Catalana l’arxiu en format word a
torneigs@escacs.cat.

Full de reclamació
Els torneigs oficials i homologats de la Federació han de disposar d’un full de reclamacions que
podeu trobar a: http://www.escacs.cat/federacio/impresos-fce. Aquest full s’ha d’entregar als
responsables del torneig on es vulgui reclamar. L’àrbitre del torneig ho farà arribar a la
Federació perquè sigui tractat pel Comitè de Competició.

Qué hem de fer per què el nostre torneig surti publicat en el llistat de
competicions del web de la Federació Catalana
Perquè el nostre torneig surti en el llistat de competicions, hem d’anar a la Gestió
Administrativa/Torneigs

Indicarem que volem “Afegir un torneig”, llavors se’ns obrirà un formulari on ens demanarà les
Dades Generals del torneig. Hem de tenir present que aquelles dades indicades amb un
asterisc vermell són obligatòries i el programa no ens deixarà crear un nou torneig sense
aquestes dades .
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En el mapa es pot indicar el lloc on estarà el local de joc de la competició arrosegant el puntet
pel mapa, tan mateix com ja hem fet anteriorment a la fitxa de dades del club de la Gestió
Administrativa.
Una vegada completat el formulari farem clic a Aceptar
de competicions de la Federació Catalana.

i el torneig serà guardat a l’arxiu

Quan els serveis administratius de la Federació donin el vist-i-plau de la competició, serà quan
la fitxa del torneig serà visible en el Calendari de Competicions.

Circuit Català d’Oberts Internacionals

El Circuit Català és l’agrupació de torneigs internacionals d’escacs que es disputen entre abril i
setembre de cada any a Catalunya. El Circuit Català és en sí una competició ja que cada
torneig atorga punts per a una classificació independent dels premis del propi torneig.
Tota la informació referent al Circuit Català la podeu consultar a COMPETICIÓ/Circuit Català
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Si un club vol organitzar un torneig que sigui inclòs en el calendari del Circuit Català pot
consultar la Normativa dels Organitzadors a la pestanya corresponent dins del portal del
Circuit Català. Els torneigs acceptats en el Circuit acturan el primer any com a candidats i al
segon any passaran a ser membres de ple dret.

Si necessitem material per la celebració de competicions homologades, com
poden aconseguir-lo ?
Els clubs afiliats a la Federació poden demanar material per a les seves competicions. Les
sol·licituds de material s’han de fer mitjançant l’imprès que trobaran a la pàgina d’impresos de
la Federació a FEDERACIÓ/Impresos FCE/Imprès per sol·licitar la cessió de material.

El formulari complimentat s’haurà d’enviar a l’adreça federacio@escacs.cat. La Federació
Catalana facilitarà el material d’acord a la disponibilitat temporal del moment i concertarà amb
els clubs la forma i data de com fer la recollida i devolució del material.
La cessió del material als club afiliats a la Federació Catalana és gratuita, però el transport
anirà a càrrec dels clubs sol·licitants. Els receptors del material són responsables del possibles
desperfectes que es pugui ocasionar en el material prestat.

Retransmissions en directe de les competicions
La Federació disposa d’un portal de retransmissions de partides d’escacs en directe. Aquest
servei i el calendari de retransmissions es poden trobar a JUGAR A ESCACS/Veure jugar a
escacs.

45

En aquest portal podem visualitzar els torneigs que retransmeten partides en directe i el
propers que ho faran.

Què he de fer per retransmetre una competició homologada
La Federació disposa de material perquè els clubs organitzadors de torneigs puguin
retransmetre partides d’una competició. Per poder realitzar una retransmissió, els
organitzadors de torneig hauran de complir la normativa establerta en el portal del Comitè de
Tècnics de Retransmissió a la pestanya “Normativa”.

L’organitzador haurà de comptar amb un tècnic de retransmissió. El llistat dels tècnics en
actius es pot consultar en el portal del Comitè de Tècnics de retransmissions a la pestanya
“Tècnics”.
Per sol·licitar el material de retransmissió haurà d’emplenar el formulari que es pot aconseguir
a FEDERACIÓ/Impresos FCE/ Imprès per sol·licitar retransmissions en directe.
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El formulari complimentat
federacio@escacs.cat.

haurà

d’enviar-se
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per

correu

electrònic

a

l’adreça

Inscripció al Campionat de Catalunya
d’Equips
La inscripció al Campionat de Catalunya d’Equips és un tràmit obligatori que s’ha de realitzar
mitjançant la Gestió Administrativa. Dins dels terminis establerts a la circular corresponent de
convocatòria de la competició, els clubs podran realitzar la seva inscripció al torneig.

A la part baixa del botò apareixerà les dates entre les que serà possible realitzar aquest tràmit.
Una vegada fent clic al botó ens apareixerà el missatger següent:

On se’ns recordarà que hem de procedir a revisar i si s’escau, modificar les dades del club,
principalment les relacionades amb el local de joc. En el capítol general de la Gestió
Administrativa s’exlica com es podien modificar les dades del club. Farem clic a “Continuar”
per seguir amb el procès i, una vegada haguem revisat i modificat les dades, farem clic a
“Confirmar” les dades del club i continuar...
i
apareixerà el formulari d’inscripció.

Haurem d’indicar el nombre d’equips que inscribim a la competició i fer clic a Continuar.
S’ampliarà el formulari i apareixeran les caselles per indicar la categoria dels equips.
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Cada equip té un desplegable amb les categories, que haurà d’indicar per a cada equip que
presenten a la competició.
A la casella “Comentaris” es pot formular totes aquelles anotacions que vulgui formular
respecte a la inscripció. Es pot sol·lcitar que tots els equips juguin junts al local social el mateix
dia, que uns equips coincideixin entre sí, o determinar la capacitat del local de joc per evitar
sobrepassar l’aforament. També es pot fer constar la predisposició d’un equip a ocupar
vacants en categories superiors, o renúncies d’un equip a una determinada categoria.
Si abans de completar el tràmit s’observa que hi ha un error en el nombre d’equips, es pot
modificar a la casella del nombre d’equips el nou nom i fer clic a “Canviar nombre equips”.
Una vegada complimentat el formulari es fa clic a Enviar Inscripció
el tràmit. Apareixerà el missatge següent:

per completar

Si s’ha complimentat correctament el formulari d’inscripció es clica en “Aceptar”. Si no fos així,
fent clic a “Cancelar” es tornaria a l'edició del formulari. Apareixerà el següent missatge
informatiu:

On simplement s’us informarà que s’ha realitzat correctament la inscripció i que es rebrà un
missatge mitjançant la Gestió Administrativa confirmant-la. Si la inscripció fos rebutjada en el
missatge de resposta es faria constar els motius.
Heu de recordar que aquest tràmit només es permet fer una vegada. Si havent-hi realitzat la
inscripció es vol afegir un o diversos equips més, o donar de baixa algun equip, s’ha de
comunicar mitjançant un correu electrònic a federcio@escacs.cat, indicant clarament el motiu
de la modificació de la inscripció del Campionat d’Equips. És molt important que aquests
missatges no vagin junts amb altres temes per evitar confusions en els serveis administratius
de la Federació Catalana.
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Llistat d’ordre de forces
Per poder participar al Campionat de Catalunya d’Equips principalment, i per a la resta de
competicions d’equips de categoria absoluta (Ràpides per Equips i Copa Catalana) els clubs
hauran d’ordenar els jugadors dels quals hagin tramita la llicencia federativa en l’anomenada
Llista d’ordre de forces. Farem clic a l’opció Llistat d’Ordre de Forces de la Gestió
Administrativa:

Abans d’entrar ens trobarem un missatge informatiu indicant la preferència per a realitzar
aquesta gestió d’utilitzar el navegador Mozilla Firefox en detriment del Internet Explorer.

Fent clic a “Continuar” entrarem a la gestió de la Llista d’Ordre de Forces. Apareixerà a la
pantalla el llista de jugadors de la temporada en curs. En funció del nombre de jugadors que
tingui el nostre club poden fer que apareguin més o menys jugadors en pantalla, utilitzant el
desplegable de registres per pàgina.

Tenim l’opció de visualitzar 10, 15, 20, 25 ó 50 registres a la mateixa pantalla.
Habitualment els jugadors sortiran en pantalla sense un ordre real. El primer pas que hem de
donar eés fer l’ordenació per defecte (ordre dels jugados per ordre d’elo de forma descendent
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i els que tenen el mateix elo els ordena de forma alfabéticament). Fent clic al botó Ordenació
per “Defecte”
ordenarem els jugadors per elo de forma descedent i
alfabéticament els que tenen el mateix elo. Per guardar les modificacions farem clic a Guardar
modificacions
i d’aquesta forma assegurem la feina realitzada fins el moment.
Ara podrem realitzar canvis dins de l’ordre per defecte. Assenyalarem el jugador/a que volem
modificar en el seu ordre. Observarem que el punter del ratoli adquereix una forma de creu
com aquesta

Marcarem amb el botó esquerre del ratolí i sense deixar-ho anar, arroseegarem la fitxa del
jugador/a fins col·locar-la al lloc que considerem. Una vegada situada al lloc que volem,
deixarem anar el botó del ratolí i el nombre del jugador quedarà dins de l’ordre que volem per
a ell. Observarem que els números d’ordre no són els correctes. Per corregir aquest defecte
haurem de clicar a Guardar modificacions i, a la vegada, conservem la feina feta i l’ordre de
numeració correcta.
Quan les llistes siguin majors de 50 jugadors s’haurà d’anar treballant combinant pantalles
amb diferents nombre de jugadors per poder passar un jugador d’un lloc a altre. Per exemple,
si volem traslladar el jugador que surt a l’ordre per defecte al número 62 i volem situar-lo al
número 36, seguirem les passes següents:
1) Posarem 50 registre per pantalla i anirem a la segona pantalla.
2) El jugador número 62 l’arrossegarem fins el lloc 51
3) Ara posarem la pantalla en 20 registres per pantalla.
4) Anirem a la pantalla tercera (que té els registres del 41 al 60) i arrossegarem el jugador
número 51 (que era el que van traslladar des de el número 62) i l’arrossegarem fins el
número 41.
5) Tornem a posar 50 registres per pantalla i des de la primera pantalla ja e pot
arrossegar tranquil.lament el jugador que ara apareix al lloc 41, fins al lloc 36 que és on
realment es volia col·locar.
Recordar que cada vegada que fem un trasllat de lloc d’un jugador hem de guardar les
modificacions, ja que si no ho fem, al modificar el nombre de registres per pantalla el
jugador/a arrossegat de lloc, tornarà al seu lloc primitiu.
Una vegada fetes totes les modificacions que considerem oportunes, realitzarem la
comprovació de la nostre llista. Farem clic a Imprimir
i s’ens crearà un arxiu en format
PDF que podrem imprimir per verificar que els canvis que hem realitzat realment s’han
plasmat a la llista.

51

És molt important saber que aquesta impressió no significa que haguem completat el
tràmit de la Llista d’Ordre de Forces.

Per completar el tràmit farem clic al botó

. Ens apareixerà un missatge d’advertència

Indicant-nos que la llista generada serà la llista oficial per al Campionat de Catalunya per
Equips i que només es podrà generar una sola vegada. Si no estem segurs que hem fet tot
correctament clicarem “Cancelar” i podrem tornar a fer les modificacions que creien
oportunes. Si estem segurs que tot és correcte farem clic a “Tramitar” i ens tornarà a sortir un
arxiu en format PDF amb la llista oficial.
La diferència entre aquest document i l’anterior és principalment el peu de llista, on apareixerà
la data de quan hem fet el tramit i un nombre de referència indicat en vermell.

L’arxiu PDF podeu guardar-lo en el vostre ordinador i posteriorment realitzar les còpies que
necessiteu perquè cadascun dels vostres equips disposi d’un exemplar.
Si durant el tràmit es produeix algun problema amb el vostre ordinador o amb la conexió
d’Internet, posteriorment podreu verificar si heu realitzat correctament el tràmit anant al
portal del Campionat d’Equips i verificant que la llista d’ordre de forces del vostre club està
publicada. Podeu veure com aconseguir un exemplar de la vostra llista més endavant a
l’apartat de com es pot aconseguir una nova llista d’ordre de forces amb les noves
incorporacions.

Llista d’ordre per a la Copa Catalana
La celebració de les fases prèvies de la Copa Catalana, uns dies abans de l’inici de la Fase
Regular de Grups del Campionat de Catalunya d’Equips, pot implicar que s’hagi de tancar la
llista de forma anticipada abans del termini del tancament oficial de la tramitació de La Llista
d’Ordre de Forces.
Els clubs que tramitin la seva llista abans de finalitzar el termini de tancament del tràmit per al
Campionat d’Equips i vulguin realitzar noves incorporacions de jugadors/es, però sense que
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siguin considerats números bis, hauran de demanar que la Federació els torni a obrir la
tramitació per poder modificar la seva llista i tornar a realitzar el tràmit.

Jugadors afegits una vegada finalitzat el termini del tràmit
Els clubs podran incorporar nous jugadors a la seva llista posteriorment a la data límit per al
tancament de llistes d’ordre de forces.

Els clubs no podran realitzar el tràmit per sí mateixos des de la Gestió Administrativa.
Aquesta tasca serà realitzada pels serveis administratius de la Federació.

Els clubs realitzaran la tramitació de renovació, canvis de club o incorporació de noves
llicències de la forma habitual. Els serveis administratius de la Federació Catalana incorporaran
aquests jugadors a les llistes dels clubs, modificant les anteriorment confeccionades i
substituint-les per les noves llistes. Els nous jugadors seran incorporats a la llista per ordre per
defecte, és a dir, per ordre d’elo descendent i, en cas del mateix elo, per ordre alfabètic. El
límit per incorporar un jugador perquè pugui participar a la ronda següent es el dijous abans
de celebrar-se la ronda.
Els jugadors podran ser incorporats a la llista amb les limitacions següents:
Si un jugador té més de 2200 punts d’elo FIDE podrà ser incorporat a una nova llista fins a la
celebració de la tercera jornada de la Fase Regular.
La resta de jugadors podran ser incorporats fins a la celebració de la setena jornada de la Fase
Regular.

Com puc aconseguir la nova llista amb les noves incorporacions
Una vegada que els serveis administratius incorporen un nou jugador a la llista d’ordre de
forces d’un club, els divendres, es podrà aconseguir una còpia de la nova llista al portal del
Campionat d’Equips.
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A la fitxa de Clubs del Portal del Campionat d’Equips, a la sisena columna, apareixen uns
símbols d’arxiu PDF, són les llistes d’ordre de forces. Aquí figuraran les llistes d’ordre de forces
oficials en cada moment.
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Actes de partits i actes electròniques
Durant la celebració dels partits del Campionat de Catalunya d’Equips, els clubs hauran de
emplenar l’acta oficial de l’encontre. L’equip local serà l’encarregat de proporcionar l’exemplar
de l’acta en paper i el seu delegat serà el responsable d’emplenar-la. Ambdós equips es
facilitaran la documentació respectiva per poder complimentar l’acta i, una vegada finalitzat el
partit, els delegats d’ambdós equips signaran l’acta corresponent on figuraran els nom dels
jugadors de cada equips en l’ordre que han jugat, els resultats de les partides i les possibles
incidències que s’hagin produït durant la celebració del partit.

Finalitzat el partit, l’equip local es quedarà amb l’original de l’acta juntament amb les planilles,
documentació que conservarà durant tota la temporada i que hauria de presentar a la
Federació en el cas de ser reclamada. Al delegat de l’equip contrari se li donarà la còpia de la
mateixa per a la seva conservació i comprovacions posteriors.
L’equip local serà l’encarregat d’emplenar l’acta electrònica. Aquest tràmit s’ha de realitzar
abans de les 12 de la nit del dia en que s’ha disputat el partit. Per complimentar les actes
electròniques s’ha d’entrar per la Gestió Administrativa, pel botó de Notificació d’Actes
Electròniques.

Ens apareixerà un petit formulari que ens indicarà les actes que tenim disponibles per tramitar:

•

La casella de categoria correspon a les categories on participen els nostres equips.

•

La ronda és aquella que tenim disponible.
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•

El matx és el partit que correspon a la ronda i a la categoria indicada i que l’acta està
disponible

Una vegada completat el formulari ens apareixerà el formulari de l’acta preparat per
complimentar.

En cada casella, corresponent a cada tauler de cadascú dels equips, s’obre un desplegable dels
jugadors que poden disputar la partida al mencionat tauler. Al desplegable apareix el número,
el nom i el codi català del jugador. Hem d’indicar el mateix jugador que figura a l’acta oficial. Si
un equip haguès deixat l’últim, o els últims taulers buits, figurant com a TAULER VACANT,
aquesta figura es pot trobar a la llista de cada club al final de tot.
Al desplegable del resultat s’anirà indicant el resultat produït a cada partida, indicant 1-0 quan
el que guanya és el jugador de l’equip local, 0-1 si el que guanya és el jugador de l’equip
visitant, ½-½ si la partida finalitza en taules, + - - si el jugador de l’equip visitant no s’ha
presentat o - - +, si ha estat el de l’equip local el que no s’ha presentat. Per últim, - - - si tots
dos jugadors no s’han presentat. També al desplegable del resultat figura l’opció “pendent”
per aquelles partides que no hagin finalitzat i que el seu desenllaç estigui pendent de la decisió
del Comitè de Competició.
Completada l’acta passarem a la seva tramitació. Farem clic al botó de CONTINUAR
.
Veurem com apareix l’acta completada amb un missatge a la part superior que ens comunica
que l’acta serà notificada a la Federació Catalana d’Escacs.

Abans de notificar l’acta és convenient fer una verificació de les dades que apareixen a l’acta,
ja que una vegada notificada l’acta no podrà ser modifcada per l’usuari. Si observem alguna
i tornarem a la pantalla d’edició de l’acta.
errada farem clic al botó RECTIFICAR
Verificada l’acta, completarem el procès fent clic al botó NOTIFICAR i ens apareixerà en la part
superior de l’acta el missatge indicant que està tramitada correctament.
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Com podem comprovar si un acta està notificada?
Les actes notificades són arxivades al sistema informàtic de la Federació Catalana. Al portal del
Campionat de Catalunya d’Equips, a la pestanya d’Actes, es poden consultar totes les actes
notificades a la Federació.

Fent clic a la lupa que apareix al final del registre de cada acta, podren visualitzar l’acta d’un
partit concret. Al desplegable de categoria podrem cercar les actes per categoria i millorar la
cerca indicant la ronda.

A les consultes de les actes del Campionat de Catalunya per Equips es podrà visualitzar, no tant
sols els enfrontament dels partits i els resultats, també es podrà comprovar la variació de l’elo
català que s’obtè per aquella partida en concret.
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Si ens adonem que l’acta té un error desprès de notificada, què hem de fer? O
si la va notificar l’equip contrari i observem una errada?
Si posteriorment a la notificació d’una acta ens adonem que ens hem equivocat en alguna de
les dades que hem possat a l’acta, hem de recordar que des de l’usuari de la Gestió
Administrativa no es podrà modificar.
Per qualsevol modificació de l’acta s’ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça
federacio@escacs.cat indicant a l’assumpte del missatge “Error acta electrònica” i en el cos del
missatge s’haurà d’indicar la ronda, la categoria, el grup, el partit, el tauler que està incorrecte,
com figura a l’acta electrònica i quina és la dada correcta. S’ha de procurar que aquests
missatges no vagin juntament amb altres temes per evitar confusions. Els serveis
administratius de la Federació Catalana, una vegada corregits els errors de l’acta us
respondran perquè pogueu comprovar que l’acta ja és correcta.

Volem notificar una acta però no apareix al desplegable de la Gestió
Administrativa
Pot succeir que volem notificar una acta i, quan arribem al formulari inicial de notificació
d’actes ens trobem que l’acta que volem notificar no apareix al desplegable.

El més normal és que l’acta ja estigui notificada pel vostre adversari. Encara que l’equip local
és qui té l’obligació de notificar les actes electròniques, en ocasions els equips visitants, vist
que l’acta no ha estat notificada, ho fan ells mateixos. Aixó provoca que una vegada notificada
l’equip local no pugui tornar a notificar-la.
Per comprovar si una acta ja està notificada hem d’anar al portal del Campionat de Catalunya
d’Equips i comprovar si l’acta ja apareix com a notificada. Si fos així heu de comprovar que les
dades que apareixen a l’acta són correctes. Si no fos així, heu de procedir a notificar a la
Federació les possibles errades per a la seva correcció.
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