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JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2015-2016
CONVOCATÒRIA DE FINALS NACIONAL

ESCACS

1.- Seu, data i termini d’inscripció

DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

4 i 5 de juny de 2016

25 de maig de 2016

Seu pendent de confirmació

Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar a la UCEC les
inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, abans del 25 de maig de 2016.

2.- Participació
Podran participar a la Final Nacional d’Escacs les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i
juvenil.
Es poden inscriure a la Final Nacional d’Escacs els esportistes i equips que hagin participat a
les Finals Territorials d’Escacs dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, d’acord amb la
participació màxima per demarcacions establerta en els quadres dels apartats 2.1. i 2.2.
Per a totes les modalitats convocades les places vacants d’una ATCE podran ser adjudicades
pel Comitè Organitzador Nacional a altres agrupacions territorials un cop finalitzi el període
d’inscripció.

2.1.- Participació màxima Individual
ACTE
Barcelona ciutat
Barcelona comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Total

Benjamí

Aleví

Infantil

Cadet

Juvenil

Total

8
8
8
8
8
8
48

8
8
8
8
8
8
48

8
8
8
8
8
8
48

8
8
8
8
8
8
48

8
8
8
8
8
8
48

40
40
40
40
40
40
240

2.2.- Equips (mínim 3 components)
Tots els/les esportistes de la mateixa entitat i categoria (com a mínim 3) participaran a la
competició per equips, per tant no cal especificar-ho a l’hora de realitzar la inscripció.
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2.3.- Personal tècnic
Es permetrà la presència de personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a i/o delegat/ada)
de cada entitat en funció del nombre d’inscrits/es:
Nombre
Nombre de
d’inscrits/es de l’entitat
personal tècnic
01 – 05
1
06 – 10
2
11 - 15
3
16 - 20
4
i així successivament
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes, fentse càrrec del seu comportament i bona conducta.
No s’admetrà que els/les jutges-àrbitres actuïn com a representants dels Consells Esportius.

3.- Sistema de competició

3.1.- Durada de la partida
El ritme de joc, per a totes les categories, serà de 60 minuts a caiguda de bandera / finish,
essent obligat anotar la partida fins els últims cincs minuts.
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) haurà de notificar la caiguda de bandera.
3.2.- Ordre i color de participació
Es jugarà pel sistema suís a 6 rondes. Com a referència per fixar els encreuaments s’utilitzarà
la classificació establerta en la fase anterior per determinar l’ordre de forces dels/de les
escaquistes. L’ordre de forces serà mantingut durant tota la competició.
Cada participant haurà d’estar preparat/da en la taula de competició a l’horari establert
Passats vint-i-cinc minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, el/la jugador/a que no es
presenti perdrà la partida.
En cas de força major, prèvia comunicació a l’organització i abans de transcorreguts vint-i-cinc
minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, aportant la documentació necessària i sempre
que no afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició del torneig podrà
decidir si el/la jugador/a podrà continuar en competició i en quines condicions.
El sorteig del color de les peces tindrà lloc com a mínim 3 dies abans de la competició, a la seu
designada.

Convocatòria FN Escacs dels JEEC
Curs 2015-2016

Data de publicació: 1 de març de 2016
Pàgina 3 de 4

4.- Sistema de puntuació i classificació

EQUIPS

INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS
La puntuació per partida serà la següent:
- Partida guanyada:
1 punt
- Taules:
0,5 punts
- Partida perduda:
0 punts
En cas d’empat una vegada finalitzada la
competició, es resoldrà de la següent manera:
1. Pel sistema Bucholz, sense el
contrincant més fluix.
2. Sistema Bucholz considerant tots els
contrincants.
3. Pel progressiu acumulat.
4. Pel sistema Sonnemborn-Berger.
5. Pel major nombre de partides
guanyades.
6. Per sorteig.
Es sumaran els 3 millors resultats per
categoria de cada entitat de la classificació
individual.
En cas d’empat una vegada finalitzada la
competició, es resoldrà de la següent manera:
1. Pel sistema Bucholz, sense el
contrincant més fluix.
2. Sistema Bucholz considerant tots els
contrincants.
3. Pel progressiu acumulat.
4. Pel sistema Sonnemborn-Berger.
5. Pel major nombre de partides
guanyades.
6. Per sorteig.

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Es realitzarà amb el recompte de
targetes verdes atorgades en funció dels
valors educatius i cívics de l’esport.

Es realitzarà amb el recompte de
targetes verdes atorgades a tots els
membres de l’entitat en funció dels
valors educatius i cívics de l’esport.

5.- Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants en la Final Nacional, es
lliuraran els guardons següents:
- medalles als 3 primers esportistes i equips de la classificació de resultats de cada categoria.
- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i equips de
la classificació en valors de cada categoria.
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6.- Observacions
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment (o
algunes de les modalitats i/o categories convocades) si no s’arriba el mínim de participació
previst, que és el següent:
- Mínim de 12 esportistes per a cada categoria
- Mínim de 4 equips per a cada categoria
Aquests esportistes han de representar com a mínim 3 consells esportius d’àmbits territorials
diferents.

