
                                                 

  

 

 

NORMATIVA i REGLAMENT COMARCAL 2020/2021 

 
 
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: 2013/2014 

-BENJAMINS:    nascuts en els anys: 2011/2012 

-ALEVINS:   nascuts en els anys: 2009/2010 

-INFANTILS:   nascuts en els anys: 2007/2008 

-CADETS:   nascuts en els anys: 2005/2006 

-JUVENILS:   nascuts en els anys: 2003/2004 

 
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: Sala Multicultural (C/ Major, 34 de Canyelles)  

 

Prebenjamí i Benjamí  

DIES: Divendres 21 i 28 de maig de 2021 

HORA INICI COMPETICIÓ: 18:00 h 

 

Aleví, Infantil i Cadet-Juvenil 

DIES: Dissabtes 22 i 29 de maig de 2021 

HORA INICI COMPETICIÓ: 16:00 h 

 

 

 

 

 



                                                 

  

 

 

3.- INSCRIPCIONS 

INSCRIPCIONS: 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 19 de maig a les 19.00 hores (per la 1a jornada). 

 

Les places són limitades a un màxim de 35 jugadors/es per categoria. 

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 per 

transferència bancària al següent Núm. de compte del BBVA: 

ES30 0182 9754 5402 0016 8347 

Concepte: ESCACS + Nom i Cognoms del participant 

 

4.- SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Es jugarà preferentment pel sistema suís jugant tres 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) 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 15 minuts més 5 segons d’increment per jugada (15’ + 5’’) 

El temps d’espera per començar la partida és de 15 minuts. 

 

Segons el número d’inscrits en una categoria, 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. 
Medalles de participació a tots els esportistes inscrits a la competició. 

 
 

 

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.  
 
Es farà servir el protocol específic de la Unió de Consells Esportius de Catalunya: 
http://cegarraf.cat/index.php/noticies/protocols-covid 
 
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.  
 
Es prendrà la temperatura en el moment d’entrada a la sala de joc que ha d’estar 37,50º o 
inferior. Amb una temperatura superior no es podrà accedir dins de la instal·lació.  
 
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.  
 
Tots els participants han d’entregar obligatòriament el full de declaració responsable del 
Consell Esportiu del Garraf que teniu a la vostra disposició al següent apartat de la nostra WEB, 
signada i actualitzada:  
 
Tothom ha de portar sempre la mascareta i s’ha de mantenir la distància de 1,5 m. Totes les 
persones acreditades estan obligades en tot moment a complir els protocols i mesures 
establertes per l’organització, així com a seguir totes les indicacions que aquesta estableixi en 
tot moment.  

 
El fet del no compliment dels protocols o les indicacions suposarà la retirada 
immediata de l’acreditació i l’abandonament de la instal·lació.  
 

 

 

 

 

 

 

http://cegarraf.cat/index.php/noticies/protocols-covid


                                                 

  

 

 

 

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. Es procurarà en qualsevol 

cas actuar amb esportivitat, intentant no perjudicant als jugadors, ni donar-los mala imatge. 

 

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 

 

http://cegarraf.cat/index.php/jocs-esportius-escolars/esports-individuals/escacs

