NORMATIVA i REGLAMENT COMARCAL 2016/2017

1.-PARTICIPANTS, CATEGORIES I EDATS
El torneig és obert a tots els participants que pertanyin a centres o entitats educatives
del Garraf.
-PRE-BENJAMINS:

nascuts en els anys: 2009 i 2010

-BENJAMINS:

nascuts en els anys: 2007/2008

-ALEVINS:

nascuts en els anys: 2005/2006

-INFANTILS:

nascuts en els anys: 2003/2004

-CADETS:

nascuts en els anys: 2001/2002

-JUVENILS:

nascuts en els anys: 1999/2000

D’acord amb el punt 1.3. de la Normativa General dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya:
“Tots els esportistes dels JEEC han de participar en les activitats de la categoria que els correspon
segons la data de naixement.”

2.- LLOC, DIES I HORA DE COMPETICIÓ.
LLOC: Institut Baix a Mar (C/Àncora, 29 de Vilanova i la Geltrú)
DIES: 28 d’abril i 5 i 12 de maig de 2017.
HORA INICI COMPETICIÓ: 17:30 h

3.- INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS: Tots els centres o entitats educatives podran inscriure tots els nens que
vulguin. Per materialitzar-les només cal omplir el formulari amb les dades del nen/a al següent
enllaç: http://cegarraf.cat/index.php/tramits/esports-individuals/formulari-dinscripcio-escacs
abans del dimecres 26 d’abril a les 19.00 hores.
Les inscripcions rebudes després d’aquesta data entraran a l’aparellament de les rondes
posteriors a la primera. No s’acceptaran inscripcions començada la tercera ronda.
Enguany la quota d’inscripció és de 3€ (única quota), per participant, que s’haurà d’abonar el
primer dia de la competició.

4.- SISTEMA DE COMPETICIÓ
Es jugarà preferentment pel sistema suís jugant dues rondes per dia, (sempre que sigui adient
a la inscripció). En cas que la inscripció en una categoria sigui molt baixa, el Comitè de
Competició decidirà el sistema de competició o la possibilitat d’agrupar dues categories.
Donat el caire Escolar i de Promoció de l'Esport, es faran les següents modificacions:
a) La llista de participants es farà per ordre d’ELO català en primer lloc i per ordre
alfabètic de cognoms, si no tenen ELO. En el cas de que un jugador, per causes
justificades segons el criteri del Consell Esportiu, no fos inscrit en el termini, es col·locarà
al final del llistat i nombre consecutiu al darrer.
b) L’aparellament es farà segons el programa Swiss Perfect 98.
c) A les categories Pre-Benjamins, Benjamins i Alevins, donada l’edat i falta d’experiència
d’alguns dels jugadors/es, una vegada creguin finalitzada la partida, donaran compte als
àrbitres que en cas de que no fos escac i mat, rectificaran o donaran la solució als
jugadors perquè continui el joc.
d) Es jugarà preferentment pel sistema suis, jugant dues rondes per dia, (sempre que sigui
adient a la inscripció).
e) No s’admetran reclamacions a la Comissió Tècnica d’Escacs del Consell Esportiu del
Garraf que es presentin un quart d’hora després de la finalització de la ronda. Les
reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’àrbitre principal del torneig.
f)

Els resultats de la jornada es faran públics a la pàgina web del Consell Esportiu del Garraf
durant la setmana següent.

5.-PUNTUACIONS
La puntuació per partida serà la següent:
Guanyada: 1 punt
Taules 0'5 punts
Perduda: 0 punts
No presentat: 0 punts
Descansa: 1 punt
El jugador/a que no comparegui en dues partides no consecutives o en tres seguides es donarà
de baixa automàticament, malgrat que en casos excepcionals de malaltia justificada, podrà
prosseguir en el torneig.

6.-DESEMPATS
En cas d’empat una vegada finalitzada la competició, es resoldrà de la manera següent:
1r. Pel sistema Bucholz mitjà.
2n. Pel sistema Bucholz amb tots els contrincants
3r. Pel sistema progressiu acumulatiu
4r. Pel major nombre de partides guanyades
5è. Pel sistema Sonnemborn-Berger
6è. Pel resultat particular dels escaquistes empatats

7. RITME DE JOC
Per totes les categories:
La durada de les partides serà de 25 minuts a caiguda de bandera.
Els dies de doble ronda, la segona ronda es preveu a les 18.30 h. Aquesta, es podrà avançar si
ho permet el desenvolupament de la competició.
En cas que la inscripció en una categoria sigui molt baixa, el Comité de Competició decidirà,
abans de començar la primera ronda, el sistema de competició (Suís o Lliga), el ritme de joc i/o
la possiblitat d’ajuntar categories.

8.-MEDALLES I PREMIS
Medalles als tres primers classificats de cada categoria.
Aquesta prova és classificatòria per accedir a la Final Territorial d’Escacs, organitzada per
l’Agrupació Territorial de Consells Esportius del Barcelona, el proper 20 de maig de 2017.

9.- ALTRES
Qualsevol situació no prevista amb aquest reglament es regirà pel reglament de la F.C. d'Escacs
en les qüestions d’arbitratge i normatives dels JEEC, a l’organització. Es procurarà en qualsevol
cas actuar amb esportivitat, intentant no perjudicant als jugadors, ni donar-los mala imatge.
Procurant pels jugadors, i preveient que jugaran diferents categories en la mateixa sala,
solament podan entrar a la sala de joc els jugadors/es i les persones autoritzades per
l’organització.
Aquest torneig està organitzat per la Comissió Tècnica d’Escacs del Consell Esportiu del Garraf
amb la col·laboració d’Escacs Garraf.
Per amés informació:
http://cegarraf.cat/index.php/jocs-esportius-escolars/esports-individuals/escacs

