
NORMATIVA COMARCAL D’ESCACS – 2015-2016

1. CATEGORIES
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil, tant masculí com femení.

2. DOCUMENTACIÓ
Tots els participants hauran de tenir la corresponent llicència degudament tramitada pel Consell Esportiu.
La data màxima d’inscripció és 11 dies abans del dia de la competició.

3. SISTEMA DE COMPETICIÓ
La competició serà única per categoria, es a dir, els xiquets i les xiquetes competiran junts, no hi haura
classificació separada
Es jugarà pel sistema suís. L’ordre es farà alfabèticament. Si a la primera partida manquen jugadors es
decidirà si hi ha reajustament d’emparellaments, només en categoria prebenjamí.
Si un jugador falta una jornada podrà venir la següent, prèvia confirmació del delegat/a. Si falta les dos
primeres jornades queda exclòs de la competició.

4. PUNTUACIÓ, DESEMPATS I PREMIS
La puntuació per partida serà: guanyada, 1 punt; taules, 0’5 punts i perduda, 0 punts.

En cas d’empat una vegada finalitzada la competició es resoldrà de la manera següent:
1. Pel progressiu acumulatiu.
2. Pel sistema Bucholz.
En cas de lliga en algun grup el desempat serà per resultat individual dels jugadors empatats.

Copa als tres primers classificats .

5. DURADA DE LES PARTIDES.
En categories benjamí, aleví, infantil i cadet es jugarà amb rellotge. A 30 minut finish.
S’apuntaran les jugades de les partides en unes planilles.
En acabar la partida els dos jugadors han de portar la planilla a la taula d’anotadors.

6. ARBITRATGE I DELEGATS.
L’arbit seguirà la normativa del Consell Català de l’Esport i de la Federació Catalana d’Escacs.
Els arbits, assignats pel Consell Esportiu, resoldran les qüestions tècniques plantejades en el moment del
joc.

7. DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
Veure calendari comarcal.

8. PARTICIPACIÓ FASE TERRITORIAL I NACIONAL
Segons normativa de la Fase Territorial i Nacional.

9. OBSERVACIONS
Es recorda que cada entitat ha de portar els rellotges que te assignats.

Gandesa, Octubre de 2015

EL COMITÉ ORGANITZADOR COMARCAL


