JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2018-2019
CONVOCATÒRIA DE FINAL NACIONAL
ESCACS EQUIPS
Aquesta Final Nacional es convoca en base a la Resolució PRE/2836/2018, de 29 de novembre,
per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2018-2019 (DOGC
núm. 7762 del 5.12.2018), i es regeix per allò establert en la normativa tècnica general,
publicada en l’annex 1 de la Resolució PRE/2918/2017, de 18 de desembre per la qual es
convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2017-2018 i s’estableix la seva
normativa tècnica general (DOGC núm. 7522 del 22.12.2017).

1.- Seus, dates i termini d’inscripció
DATA

LÍMIT INSCRIPCIÓ

8 de juny

29 de maig

Campus Universitari (Igualada –C.E.Anoia)
http://bit.ly/2HEP0XW
Podran participar a la Final Nacional d’Escacs tots/es aquells/es esportistes de la categoria
benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil en la modalitat mixta que hagin participat a les Fases
Locals, Comarcals i/o Territorials d’Escacs dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, representant
a la mateixa entitat esportiva i en la mateixa categoria.
Els Consells Esportius, a través de les seves corresponents ATCE, faran arribar al Consell Esportiu
de l’Anoia les inscripcions per a la Final Nacional amb el model establert, com a màxim el dia 29
de maig del 2019.

2.- Participació
Es podran inscriure a la Final Nacional d’Escacs els equips classificats en primer lloc de les Finals
Territorials (o sectors de Barcelona Comarques) d’Escacs dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya, d’acord amb la participació màxima que s’estableix en la taula següent:

ATCE
Barcelona Ciutat
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Total

Equips
mixtes
1
4
1
1
1
1
9

Les places vacants d’un Consell Esportiu podran ser adjudicades pel Comitè Organitzador
Nacional a altres Consells Esportius un cop finalitzi el període d’inscripció.

2.1.- Personal tècnic
Als/a les jugadors/es s’hi afegirà el personal tècnic (tècnic/a d’esport o entrenador/a
i/o delegat/da) com a mínim 1 entrenador/a i com a màxim 1 entrenador/a i 1 delegat/a.
És obligatori que com a mínim un membre del personal tècnic sigui major d’edat.
El personal tècnic actuarà com a màxim responsable dels/de les seus/seves esportistes,
fent- se càrrec del seu comportament i bona conducta.
No s’admetrà que els/les Tutors/es de Joc actuïn com a representants dels Consells
Esportius.

3.- Sistema de competició
3.1.- Durada de la partida
En la competició per equips es jugarà:
a) Si hi ha 6 equips es farà una lligueta.
b) Si hi ha més de 6 equips es jugarà sistema suís FIDE, a 5 rondes. Abans de
començar es farà el rànquing dels equips.
L’enfrontament entre equips es farà per sorteig, al no haver-hi rànquing.
El ritme de joc, per a totes les categories, serà de 25 minuts + 10 segons d’increment per
jugada per a cada jugador/a. 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 jugadors/res participants han d’estar representats per un/a delegat/da
acreditat/da pel Consell Esportiu que representi.
A la primera ronda, en cas de força major, prèvia
transcorreguts quinze minuts de l’hora oficial
documentació necessària i sempre que no afecti
Comitè de Competició del torneig podrà decidir
competició i en quines condicions.

comunicació a l’organització i abans de
d’inici de la competició, aportant la
a la bona marxa de la competició, el
si el/la jugador/a podrà continuar en

A partir de la segona ronda, passats 0 minuts de l’hora oficial d’inici de competició, el/la
jugador/a que no es presenti perdrà la partida.
L’organització es reserva el dret a modificar el sistema de competició segons el nombre de
participants en cada categoria.
3.2.- 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’aparellament de la primera ronda es farà públic 3 dies abans de la competició.

4.- Sistema de puntuació i classificació
4.1.- Sistema de classificació
S’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica a la normativa d’Escacs dels
JEEC.
4.2.- Puntuació de valors
Es puntuaran les accions de foment del joc net i dels valors de l’esport, especificades a la
normativa d’Escacs dels JEEC.

5.- 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.

6.- Observacions
El Comitè Organitzador Nacional es reserva el dret de suspendre aquest esdeveniment (o algunes
de les modalitats i/o categories convocades) si no s’arriba el mínim de participació previst, que és
el següent:
- Mínim de 12 esportistes per a cada categoria.
- Mínim de 4 equips per a cada categoria.
Aquests/es esportistes han de representar com a mínim 3 Consells Esportius d’àmbits
territorials diferents.

