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1. Informació general 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

CURS 2018 – 2019 
FINAL NACIONAL D’ESCACS INDIVIDUAL 

Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil 

CONSELL ESPORTIU 

ORGANITZADOR 

 

CONSELL ESPORTIU DE L’ANOIA 

Carles Riba s/n 08700 - Igualada 
93 805 42 10 
consellesportiu@ceanoia.cat / www.ceanoia.cat 
 

DATA 01/06/2019 

LLOC DE LA FINAL 

Museu de la Pell 
Carrer del Dr. Mercader núm.1 

08700 – Igualada 

Geolocalització: http://bit.ly/2WwunAD  
 

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

 

INSCRIPCIONS 

 

1. Full inscripció (annex 1) 
          Data màxima inscripció: 22/05/2019 

2. Procediment de la inscripció: Cada Agrupació Territorial, 
enviarà el full d’inscripció en suport informàtic a: 
activitats@ceanoia.cat  

3. Per a confirmar les inscripcions, cada entitat abonarà el 
pagament corresponent de 5 € per esportista al seu 
Consell Esportiu, al número de compte: ES.. .... .... ....  

4. Aquest ho farà arribar al Consell Esportiu organitzador, 

especificant el Consell Esportiu d’origen. 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

Per a participar caldrà portar degudament tramitat el carnet 
d’esportista, d’entrenador/a i delegat/da dels JEEC, segellat pel 

Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment de 
qualsevol membre de l’organització. 

ASPECTES TÈCNICS 

NORMATIVA / 

CONVOCATÒRIA 

Normativa Tècnica d’Escacs: 
 http://bit.ly/2CWSGyM  

Convocatòria de la FN d’ESCACS INDIVIDUAL (annex 2) 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

Hora arribada esportistes: 45 minuts abans de l’inici de les 
partides corresponents. 
Hora inici competició: 09:00 

Horaris de la competició/calendari:pendents d’inscripcions. 
Lliurament de premis: pendent d’horaris. 
Un cop tinguem totes les inscripcions us farem arribar el programa 
de la competició (annex 3). 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I 

CLASSIFICACIÓ 
Classificació paral·lela 

ALTRES 

ASSEGURANÇA MÈDICA 
Davant de qualsevol accident que requereixi atenció mèdica, cal 

informar al Responsable de la Final i/o seguir el protocol marcat 
per la pròpia assegurança mèdica. 

ALTRES 

Dinar (si és el cas) 

1. L’Organització disposarà de dinar (tipus pic-nic) als equips 
que així ho hagin sol·licitat. Preu: 8,00€ 

2. Relació de restaurants per als/les acompanyants (annex 4) 

MÉS INFORMACIÓ 

 
Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a: 
www.ceanoia.cat 
 

 

mailto:consellesportiu@ceanoia.cat
http://www.ceanoia.cat/
http://bit.ly/2WwunAD
mailto:activitats@ceanoia.cat
http://bit.ly/2CWSGyM


 

 

 
 

2. Ubicació de la Final 

  

Museu de la Pell d’Igualada 

i Comarcal de l’Anoia 

c/ Dr. Joan Mercader, 1 

08700 Igualada – Barcelona 

+34 938 046 752 

http://museupelligualada.cat/ 

 

 

Com arribar-hi… 
 

 l  useu est  situat al centre del  arri del  ec d’  ualada  a       del nucli ur   
  la a de l’  unta ent) 

  

Enllaç: 

https://www.google.com/maps/place/Museu+de+l

a+Pell+d'Igualada+i+Comarcal+de+l'Anoia/@41.

576911,1.6136237,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x

c42d5e541155dcd3!8m2!3d41.57716!4d1.613441 

 

 

Turismes   is oseu de   r uing gra u   a  ocs me res del Museu      m   a la 
cru lla del carrer  an   aus  am  el carrer del  ec.  També hi ha pàrquing 
soterrani plaça de la Creu (300m) i pàrquing soterrani plaça Cal Font (500m). 

Hispano Igualadina  Línea regular d’au o usos   
http://www.igualadina.com/ 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  
http://turistren.cat/index.php/fitxa/igualada-museus/ 

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1492.3143828782704!2d1.613439474767631!3d41.57727849618578!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xc42d5e541155dcd3!2sMuseu+de+la+Pell+d%27Igualada+i+Comarcal+de+l%27Anoia!5e0!3m2!1ses!2sus!4v1491849463835
tel:+34938046752
http://museupelligualada.cat/
https://www.google.com/maps/place/Museu+de+la+Pell+d'Igualada+i+Comarcal+de+l'Anoia/@41.576911,1.6136237,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc42d5e541155dcd3!8m2!3d41.57716!4d1.613441
https://www.google.com/maps/place/Museu+de+la+Pell+d'Igualada+i+Comarcal+de+l'Anoia/@41.576911,1.6136237,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc42d5e541155dcd3!8m2!3d41.57716!4d1.613441
https://www.google.com/maps/place/Museu+de+la+Pell+d'Igualada+i+Comarcal+de+l'Anoia/@41.576911,1.6136237,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc42d5e541155dcd3!8m2!3d41.57716!4d1.613441
https://www.google.com/maps/place/Museu+de+la+Pell+d'Igualada+i+Comarcal+de+l'Anoia/@41.576911,1.6136237,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc42d5e541155dcd3!8m2!3d41.57716!4d1.613441
http://www.igualadina.com/
http://turistren.cat/index.php/fitxa/igualada-museus/


 

 

 

3. Horari de competició: 

Horari general: 
 

8:30h. 
Entrada de participants a la instal·lació i confirmació                                   
(Cal lliurar el carnet JEEC degudament tramitat). 

8:45h. Reunió tècnica 

 9:00h. a 10:00h. 1a. Ronda 

10:30h. a 11:30h. 2a. Ronda 

12:00h. a 13:00h 3a. Ronda 

13:00h. a 14:30h. Descans 

15:00h. a 16:00h. 4a. Ronda 

16:30h. a 17:30h. 5a. Ronda 

18:00h. Lliurament de guardons 

* Aquests horaris són orientatius i poden veure's modificats al llarg de la competició. 

 

4. Inscripcions 

- Veure el document Annex 1 amb la relació de participants per categoria. 

 n funció d’aquest  artici ants fare  el sortei  de la co  etició. 

 

- L’a arella ent de la  ri era ronda es far   ú lic 3 dies a ans de la 

competició. 

 

5. Normativa tècnica 
 
Sistema de competició 
 
Durada de la partida: 
 

- El sistema de joc, per a les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, será  

pel sistema suís FIDE, a 5 rondes. En la categoría Juvenil será en format 

lliga. 

 



 

 

 

- El ritme de joc, per a totes les categories, serà de 25 minuts + 5 segons 

d’increment per jugada per a cada jugador. El/la tutor/a de joc (àrbitre i 

jutge/essa) haurà de notificar la caiguda de bandera.  

 

- El/la tutor/a de joc principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades 

en el moment de joc tenint en compte sempre la vessant educativa dels 

JEEC.  

 

- Tots/es els/les  u adors/res  artici ants han d’estar re resentats  er un/a 

delegat/da acreditat/da pel Consell Esportiu que representi.  

 

- A la primera ronda, en cas de força major, prèvia comunicació a 

l’or anització i a ans de transcorre uts quinze  inuts de l’hora oficial 

d’inici de la co  etició  a ortant la docu entació necess ria i se  re 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.  

 

-    artir de la se ona ronda   assats    inuts de l’hora oficial d’inici de 

competició, el/la jugador/a que no es presenti perdrà la partida. 

 

- L’or anització es reserva el dret a  odificar el siste a de co  etició 

segons el nombre de participants en cada categoria. 

 

Ordre i color de participació: 
 

- El sorteig del color de les peces tindrà lloc com a mínim 3 dies abans de la 

competició, a la seu designada.  

- L’a arella ent de la  ri era ronda es far   ú lic 3 dies a ans de la 

competició.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Puntuació: 
 

- La puntuació per partida serà la següent: 

Partida Guanyada: 1 punt 

Taules: 0,5 punts 
Partida perduda: 0 punts 

Descansa:  1 punts 

 
-  n cas d’e  at una ve ada finalitzada la co  etició  es resoldr  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. 

 

Sorteig 

L’a arella ent de la  ri era ronda es far   ú lic 3 dies a ans de la co  etició.   

 
Guardons: 
 

Els Consells Esportius posaran a disposició de tots/es els/les esportistes, un 
diploma nominal de participació, segons el model establert entre el CCE i la 
UCEC. 
 
Els/les tres primers/es guardonats/des rebran una medalla. En relació a la 
classificació de valors, els guardons seran els mateixos o equivalents als dels 
resultats esportius sempre hi quan hagin accions destacades a mencionar. 
 
 

 

 

 



 

 

 

5. Pro ocol d’ac uació en cas d’acciden  

*Per aquells/es esportistes que pertanyen als consells esportius de: Agrupació 
Territorial de Girona, CE Baix Camp, CE Tarragonès, Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona i CE Vallès Oc-Sabadell, hauran de posar-se en contacte amb els 
seus respectius consells i demanar aquesta informació. 
 
La resta de consells esportius hauran de seguir el següent protocol: 

 

 
 

 

PROTOCOL  ’ACTUACIÓ EN CA   ’ACCI ENT  E PO TIU  

 

A.- PRIMERA ASSISTÈNCIA AMB MOTIU D'UN ACCIDENT INCLÒS EN LES 
COBERTURES DE LA PÒLISSA D'ACCIDENTS  
 
Quan un esportista assegurat pateix un accident esportiu cobert en pòlissa, 

requereix assistència d’ ur ència  ha de trucar al telèfon 902 102 264, on li 

indicarán el centre concertat d’assistència d’ur ències  és  ro er.  n 
aquest centre s’haur  d’identificar co  a  artici ant d’una activitat 
organitzada per UCEC o un dels seus Consells Esportius adherits, mitjançant:  
 
· El seu DNI (si en té) o el seu nom i cognoms  
 
L’assistència d’ur ència es li ita a les 12 hores se üents a haver-se produït 
l’accident  en cas contrari haur  d’o  lir el Co unicació d’accident i se uir 
el  rotocol d’assistència ordin ria no ur ent.  
 
B.- EMPLENAMENT  EL  OCUMENT  E COMUNICACIÓ  ’ACCI ENT 
 
  n qualsevol cas  l’asse urat o els seus responsables emplenarà el 
corresponent docu ent de Co unicació d’accident dins de les 72 hores 
següents a haver-se  roduït l’accident. 
 
  



 

 

 
Aquest document de Comunicació serà facilitat pel Consell Esportiu o entitat 
col·laboradora que correspongui.  
 
Juntament amb aquest document emplenat i signat pel lesionat (o els seus 
res onsa les) i  el re resentat de l’or anització que dona fe dels fets  s’ha 
d’ad untar el DN   si en té) i la docu entació  èdica que el Centre Sanitari 
hagi entregat al lesionat (informe mèdic, diagnòstic, etc.) i ENVIAR A 
L’  AIL:  autorizaciones.ucec@fiatc.es  
 
C.-  OL·LICITU   E CONTINUITAT  ’A  I TÈNCIA  E P È   E LA 
URGÈNCIA O DE LA PRIMERA VISITA NO URGENT  
 
Si després de una primera atenció mèdica, a criteri dels facultatius que han 
atés l’asse urat  cal una nova assistència  ex loracions co  le ent ries  
rehabilitació, visites successives...), un cop emplenat i enviat el document de 
Co unicació d’ ccident   unt a   l’infor e  èdic   er tenir dret a continuar 
el tracta ent  èdic caldr  fer una  etició d’autorització al nº de telèfon 9 2 
1 2 26  o a l’e ail autorizaciones.ucec@fiatc.es  
 
Un co  re uda l’autorització  l’asse urat  odr  anar al  rofessional o Centre 
 èdic concertat a   Fiatc  er re re l’assistència  rescrita. 

mailto:autorizaciones.ucec@fiatc.es
mailto:autorizaciones.ucec@fiatc.es


 
 
       

   
 

 

 

 

 

6. Altres: 

On puc dinar? 

-   5  inuts del  useu de la Pell entre  al nucli ur   d’  ualada on tro are  

una gran varietat de restaurants on els acompanyants puguin dinar. 
 

 

 

 

        Enllaç: 

https://www.escapadarural.cat/que-fer/igualada_es/on-menjar 

  

Què visitar? 

- En aquest enllaç trobareu un seguit de propostes per poder visitar al nucli 

ur   d’  ualada . 
 

 

Enllaç: 

http://www.igualada.cat/ca/la-ciutat/informacio-turistica-1 

 
 
 

Pun  d’Informació  urís ica: 

- El Punt de difusió cultural i turística d’  ualada  u icat en el vestí ul de la Sala 

és un recurs per difondre i promocionar les potencialitats de la ciutat: 

arquitectura, turisme industrial, història, cultura, comerç i gastronomia, al 

mateix temps que esdevé un espai d’exercici de ca italitat co arcal  en la 

difusió dels valors turístics de l’ noia. 

 

Enllaç: 

http://www.igualada.cat/ca/serveis/lleure-cultura-y-festes/punt-
de-difusio-cultural-i-turistica-digualada 

 
 
 

https://www.escapadarural.cat/que-fer/igualada_es/on-menjar
http://www.igualada.cat/ca/la-ciutat/informacio-turistica-1
http://www.igualada.cat/ca/serveis/lleure-cultura-y-festes/punt-de-difusio-cultural-i-turistica-digualada
http://www.igualada.cat/ca/serveis/lleure-cultura-y-festes/punt-de-difusio-cultural-i-turistica-digualada

