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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








ó de centre
Inscripció
Llicència esportiva vig
gent per al cu
urs 2014-201
15
A
obligatòria
o Assegurança
Llicència per a nens i nenes nascu
uts/des a parrtir de l’any 20072
2009
A
obligatòria 2007-2009
2
o Assegurança
Llicència de delegat i entrenador (assegurança
(
in
nclosa)
Inscripció
ó competició individual
Inscripció
ó d’equips
Inscripció
ó equips en edats
e
2007-2
2009 (Preben
njamins/sub8
8)

1,00€
5,00€
2,80€
1,00€
1,00€
10,40€
12,50€
50,00€
35,00€ NOU!
N

* Aquellss participants amb llicènciaa federativa per
p algun clu
ub han de prresentar al CEEB
CE
la
a nostre mútuaa.
confirmacció i quedaran exempt de paagament de la

agament de
e llicències i les inscrip
pcions a la competició
ó individual i per equips es
El pa
farà a través de
e l’aplicatiu
u mitjançan
nt una targe
eta bancàriia de crèditt o de dèbitt o bé
t
cia bancària
a enviant se
empre el co
omprovant.
per transferènc
ndible realitzar aque
est pagame
ent abans de la cellebració de
e les
Serà imprescin
comp
peticions.
INSC
CRIPCIONS
S


La competició Ind
dividual la inscripció dels
d
particip
pants es farà a travé
és de
l’Aplicattiu. Un cop formalitzem
f
la llicència podrem
p
inscrriure’l a la co
ompetició d’E
Escacs
Individual (categoriess de benjam
mí (SUB-10)) a juvenil (SUB-18)
(
o Escacs individual
mí (només ca
ategoria preb
benjamí, SUB
B-8)
Prebenjam
Les inscrripcions per la competició Individu
ual es podrran formalitzzar fins el 5 de
novembre d‘enguanyy a les 20:00
0 hores.



La comp
petició perr equips es
e farà enviant el full d’inscripciió que es podrà
descarreg
gar de la pà
àgina web http://www.elconsell.cat/cceeb/esportssindividuals/e
escacs
al correu individual@e
elconsell.cat
ugador afegitt a la inscripcció equip perquè pugui participar
p
cal que estigui inscrit
Un nou ju
al CEEB i tingui codi federatiu
f
aba
ans d’iniciar-sse la ronda.
Les inscripcions per a la compettició per Equ
uips es podra
an realitzar fins el dia 25
2 de
e 2015 a les 20:00 horess.
febrer de

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.
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A les llistes de ELLO de la fede
eració consten amb les sig
gles de Club CEE.
CATE
EGORIES







benjamí (Su
ub-8) nascutts els anys 20
007 i següen
nts
Preb
Benjjamí (Sub-1
10) nascuts els
e anys 2006 i 2005
Alevíí (Sub-12) nascuts els anys
a
2004 i 2003
2
Infan
ntil (Sub-14
4) nascuts els
e anys 2002
2 i 2001
Cade
et (Sub-16)) nascuts els anys 2000 i 1999
Juve
enil (Sub-18
8) nascuts ells anys 1998 i 1997

ADRE
ECES DELS LOCALS DE
E COMPETIICIÓ
Local de joc 1: Ce
entre Cívic Ca
asinet d’Hosttafrancs
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 20 (a la antiga fàbrica de
e Fabra i Coa
ats a Sant An
ndreu).
Local de joc 5: Club d’Escacs Sant Andreu
C/ Po
ons i Gallarza
a, 58-60
REGL
LAMENT CO
OMPETICIÓ
Ó INDIVIDU
UAL


Participa
ació

p
particip
par en la com
mpetició indiividual, cal estar
e
inscrit al
a CEEB i ten
nir fitxa fede
erativa
Per poder
(codi)). Un jugado
or no es con
nsiderarà insccrit i per tan
nt no s’apare
ellarà fins qu
ue no estiguin tots
els trà
àmits fets, i per tant ting
gui tant la fitxxa del CEEB com el codi federatiu.
Els ju
ugadors nouss, hauran de
e treure la fittxa de la Federació de 15
1 mesos en
n nom del clu
ub pel
que juguin o del CEE en el ca
as de les esccoles. Aquestta fitxa la tra
amita el Com
mitè del CEEB
B i per
tant cal
c que la sol·liciteu per email
e
al comitè amb temps suficient.
Els que ja tenen fitxa aquesst any, recorrdeu que ca
al renovar-la per poder ser aparellat a la
tercera ronda.
Els ju
ugadors pod
den participa
ar a la seva categoria o en una de
e superior. U
Un jugador podrà
particcipar en méss d’una categ
goria si alguna no coinciideix en dia i hora amb la resta, sem
mpre i
quan compleixi els requisits anteriors. Hau
urà d’abonar l’import de les
l dues com
mpeticions.
Els ju
ugadors es podran
p
incorrporar màxim
m a la terce
era ronda, sempre que hagin fet to
ots els
tràmits d’inscripció tant al CEE
EB com a la Federació ab
bans del 25 de
d desembre
e d’aquest an
ny.
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Sistema de compettició

ompetició Individual
I
s
serà
mixta en
e totes les
s categories
s.
La co
Es ju
ugarà pel Sistema Suís basat en valoració.
v
Els aparellam
ments es farran mitjança
ant el
progrrama informà
àtic “Swiss Manager”.
M
L’Org
ganització es reserva el d
dret de modificar el sistema de comp
petició, o el n
nombre de rondes
(que en principi està
e
previst que
q siguin 8) segons el no
ombre d’insccrits en cada categoria.


Puntuac
cions

La pu
untuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taule
es, 0,5 puntss i perduda, 0 punts.
D’aco
ord a les noves normes de la FIDE,, aquell juga
ador (de benjamí a cadet) que faci dues
jugad
des il·legals perdrà la pa
artida. En la
a categoria prebenjamí
p
(
(Sub-8)
es m
mantenen le
es tres
jugad
des il·legals.


Sistemes de desem
mpats

Competició Individual (Sisttema 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
consseqüències.
Es so
ortejarà l’ordrre d’aplicació
ó dels tres prrimers.
Competició Individual (Sisttema 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.

REGL
LAMENT CO
OMPETICIÓ
Ó EQUIPS


Participa
ació

nscripció dels equips ess tanca abans de come
ençar la com
mpetició. Elss jugadors poden
p
La in
particcipar a la sevva categoria o en una su
uperior, i no hi haurà límit de nombre
e de jugadorrs que
podra
an ser inscritts a cada equ
uip.
Per poder
p
particip
par en la com
mpetició per equips, cal estar
e
inscrit al CEEB i ten
nir fitxa fede
erativa
(codi)). Es podrà jugar en un equip
e
d’edat superior, o en
e un equip de club (els jugadors qu
ue a la
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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.
La co
omposició de
els equips éss tancada, i per tant un
n jugador no
omés pot co
ompetir en un
u sol
equip
p, excepte en
n aquells cassos que no co
oincideixin le
es dates i/o hora, i semp
pre que comp
pleixin
l’aparrtat anterior.
Un ju
ugador no es considerarrà inscrit i per
p tant no podrà
p
pertàn
nyer a cap e
equip fins que no
estigu
uin tots els tràmits fets, i tingui tant la
l fitxa del CEEB com el codi
c
federatiu.
La co
omposició de
els equips es
e podrà ampliar durant el Campion
nat excepte les dues darreres
ronde
es. Per evitar problemes,, el millor és que s’afege
eixin a la llistta inicial el m
màxim de jug
gadors
que es
e cregui pod
den participar.


Sistema de compettició

ompetició per
p Equips serà
s
mixta en totes les
s categorie
es.
La co
Es jug
garà en principi pel Siste
ema Suís, a 5 rondes, per Sistema Lliiga o sistema
a mixt Lliga – Play
off; sempre
s
depe
enent del nom
mbre d’inscrits. El sistem
ma de joc i le
es rondes ess podran modificar
en funció dels equ
uips participa
ants a cada categoria.
c


En les ca
ategories pre
ebenjamí (Su
ub-8), benjam
mí (Sub-10) i aleví (Sub--12), la punttuació
serà olímpica.



ategories infa
antil (Sub-14
4), cadet (Su
ub-16) i juvenil (Sub-18) la puntuació
ó serà
En les ca
per matx (2 punts vicctòria, 1 puntt empat i 0 per
p derrota).

quips estaran
n formats pe
er 3 jugadorss a les catego
ories prebenjjamí (Sub-8)) i juvenil (Su
ub-18)
Els eq
i per 4 jugadors a la resta: be
enjamí (Sub-10), aleví (Su
ub-12), infan
ntil (SUB-14) i cadet (SUB
B-16)
Els eq
quips hauran
n d’estar form
mats per ord
dre d’ELO Ca
atalà. L’ordre
e de forces d
dels equips serà
s
el
full d’inscripció
d
all CEEB, i elss jugadors esstaran orden
nats per ELO
O català amb
b un marge de 25
puntss.
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.
Per afavorir
a
la pa
articipació, ess podran fer equips mixte
es, els qualss no tindran dret a particcipar a
fasess posteriors de
d competició. Caldrà ferr una sol·licittud al Comittè d’Escacs m
mitjançant un
n mail
indica
ant el nom de
d les entita
ats i els integ
grants de l’e
equip. El Com
mitè es rese
erva el dret de no
adme
etre un equip
p mixt.
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Aquests equips esstaran forma
ats per un màxim de due
es escoles o una escola i un club, perrò mai
entre
e dos clubs. Les
L entitats que
q participin en un equip mixt i que
e tinguin algu
un altre equiip a la
mateixa categoria
a, tindran de posar a l’equip mixt els jugadors
j
am
mb menys ELO
O de l’entitatt.
L’equ
uip que desccansi farà do
os punts i mig
m (2 punts en els equip
ps de 3 juga
adors) a totes les
ronde
es, inclosa la primera.


Puntuac
cions

La pu
untuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taule
es, 0,5 puntss i perduda, 0 punts.


Sistema de desemp
pats

Competició Per Equips (Sisstema Suïs)
Prebenja
amí (Sub-8
8), benjamí (Sub-10) i aleví (Sub--12)
1. Puntss Sistema Olíímpic.
2. Puntss de Matx (2 guanyada; 1 l’empat; 0 perduda).
3. Sonenborg per eq
quips
c
(Sub--16) i juven
nil (Sub-18))
Infantil (Sub-14), cadet
4. Puntss de Matx (2 guanyada; 1 l’empat; 0 perduda).
5. Puntss Sistema Olíímpic.
6. Sonenborg per eq
quips
Competició Per Equips (Sistema Lliga)
uació olímpicca (prebenjam
mí SUB-8, be
enjamí SUB-1
10 i aleví SUB-12) o Punttuació
1. Puntu
per Matx
M
( infantil SUB-14, ca
adet SUB-16 i juvenil SUB
B-18).
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

Veure l’aanotació al fin
nal de les baases per conè
èixer la defin
nició dels dessempats.

DURA
ADA DE LES
S PARTIDES
S I RITME DE
D JOC


Categoriia prebenja
amí (Sub-8))

me de joc per a cada ju
ugador serà de quaranta minuts (40’’) per fer tottes les jugad
des (a
El ritm
finish
h) a totes less modalitats de competiició (individu
ual i per equ
uips), essentt obligat ano
otar la
partid
da fins els cin
nc minuts últtims.
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Categoriies: benjam
mí (Sub-10)), aleví (Su
ub-12), infa
antil (Sub-1
14), cadet (Sub(
16) i juv
venil (Sub-1
18)

me de joc pe
er a cada jug
gador serà de
e cinquanta--cinc minuts (55’) amb un
n increment de 30
El ritm
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.
L’àrbiitre haurà de
e notificar la caiguda de bandera.
b
Qua
alsevol litigi que
q es prese
enti serà reso
olt, en
prime
era instància,, per l’àrbitre
e principal de
e la categoria
a.
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 te
emps límit per
p
presenta
ar-se a les partides és de quarantta minuts (4
40’) a totess les
categ
gories exceptte els SUB-8 que serà de
e 30 minuts (30’)
(
a partirr de l’hora d’iinici de la ronda.
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
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.E.
RONDES I APAR
RELLAMENT
TS
Dissa
abte següent a la ronda es
e faran púb
blics els resulltats a la web 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 (Delegat Fe
ederatiu), En
nric Garcia (Delegat
(
CEE
EB), Beti Alffonso, Toni Soler,
Mique
el Fernandezz-Diaz, Anna de la Cruz, Frederic
F
Corrrigüelas.
COM
MPOSICIÓ COMITÈ
C
DE COMPETIC
CIÓ D’ESCAC
CS
Beti Alfonso,
A
Tonii Soler i Jordi Morcillo.
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ÀRBIITRES (Tuto
ors de Joc))
L’àrbiitre principal de la catego
oria SOTS-8 serà la Beti Alfonso, a le
es categoriess SUB-10 a SUBS
14 ell Josep Ma. Jordan (AC)). L’àrbitre principal
p
a le
es categoriess SOTS-16 i SOTS-18 el Sr.
David
de Vega D'Aurelio (IA) a la competicció individua
al. De la per equips, es comunicarà més
endavvant.
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 també un premi al
a primer equ
uip representtant d’una esscola classificcada a prebe
enjamí
(Sub--8), benjamí (Sub-10) i aleví (Sub-12)
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
Les normes
n
de le
es finals dels Jocs Esportius Escolarrs de Catalunya es comunicaran en quan
surtin
n publicades..


Competiició individu
ual

úm. de classsificats per a la final, ve
e determinatt per a la participació
p
rreal en cada
a tram
El nú
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 adjudicades (al 100%) i les condicions de classifica
ació per a la
a final,
s’obtiindrà del número d’insscrits consolidats, en basse a la taula que la Fede
eració publica
arà en
les circulars corre
esponents.


Competiició per equ
uips

La co
ompetició perr equips no classifica
c
per a la Final Na
acional que és
é oberta a ttothom.
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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 Suma de
5.
e puntuacion
ns progressivves: despréss de cada ronda,
r
cada jugador té una
puntuació
ó́ de torneig determinad
da. Aquestes puntuacionss es sumara
an per obten
nir la
suma tota
al de puntuacions progre
essives.
e restarà la puntuació́ 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.
Mig punt
p
més perr 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.

