NORMATIVA i REGLAMENT COMARCAL D’ESCACS 2021/2022
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: 2014 i següents.

-BENJAMINS:

nascuts en els anys: 2012/2013

-ALEVINS:

nascuts en els anys: 2010/2011

-INFANTILS:

nascuts en els anys: 2008/2009

-CADETS:

nascuts en els anys: 2006/2007

-JUVENILS:

nascuts en els anys: 2004/2005

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 Manuel de Cabanyes (Av. Francesc Macià, 110-114 de Vilanova i la Geltrú).
DIES: 29 d’abril, 6 i 13 de maig de 2022.
HORA INICI COMPETICIÓ: 18.00 hores.

3.- 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-inscripcio-competicio-comarcal-escacs

Abans del dimecres 27 d’abril a les 19.00 hores (per la 1a jornada).
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.

La quota d’inscripció és de 4€ (única quota), per participant, que s’haurà d’abonar
mitjançant transferència bancària al número de CC: ES30 0182 9754 5402 0016 8347
Concepte: ESCACS + Nom participant
Les places són limitades a un màxim de 100 jugadors.

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 continuï 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 18.50 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 Comitè de Competició decidirà,
abans de començar la primera ronda, el sistema de competició (Suís o Lliga), el ritme de joc
i/o la possibilitat d’ajuntar categories.

8.-MEDALLES I PREMIS
Medalles als tres primers classificats de cada categoria.

9. PROTOCOL DE PREVENCIÓ CONTAGI PER LA COVID-19
Al campionat, es potenciarà el vessant participatiu amb el preceptiu objectiu de garantir
la seguretat dels participants.
Els participants es comprometen a complir totes les exigències i recomanacions que faci
l’organització per evitar contagis per la Covid-19 i a no participar en la prova si noten
símptomes que poguessin ser compatibles amb el contagi.
EXIGÈNCIES SANITÀRIES PARTICIPANTS:
Ús de mascareta obligatòria.
Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de cada partida.
Les mesures higièniques que determinin les autoritats sanitàries en el moment de
celebració del torneig.
El fet del no compliment dels protocols o les indicacions suposarà la retirada immediata
de l’acreditació i l’abandonament de la instal·lació.

10.- 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.
Només es permetrà l’entrada al recinte a les persones acreditades : els/les participants,
l’equip arbitral i el personal organitzatiu, per tant la competició es disputarà sense
l’assistència de públic.
El Consell Esportiu del Garraf té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la
premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades
mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al
formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del
torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.
La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes, l’acceptació
d’aquesta Circular.
Aquest torneig està organitzat per la Comissió Tècnica d’Escacs del Consell Esportiu del
Garraf amb la col·laboració d’Escacs Garraf.
Per a més informació:
http://cegarraf.cat/index.php/jocs-esportius-escolars/esports-individuals/escacs

