Normativa tècnica d’ESCACS
1. Modalitats
a) Individual: única per a cada categoria. Categories convocades per individual:
prebenjamí, benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils.
b) Equips mixtes: serà única i el nombre de components per equip serà de 3 participants
mixtes, amb la possibilitat de posar suplents. Categories convocades per equips:
benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils.

2. Característiques Individuals
2.1

Durada de la partida i ritme de joc

El ritme de joc en, per a totes les categories, serà de 60 minuts a caiguda de bandera, essent
obligat anotar la partida fins els últims cincs minuts.
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) haurà de notificar la caiguda de bandera.

2.2

Sistema de competició

En individual, es jugarà pel sistema suís FIDE, a 6 rondes.
L’organització és reserva el dret a modificar el sistema de competició segons el nombre
de participants en cada categoria.

2.3

Sorteig

El sorteig del color de les peces tindrà lloc com a mínim 3 dies abans de la competició, a
la seu designada.

2.4

Endarreriments i incompareixences

Passats vint-i-cinc minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, el/la jugador/a que no es
presenti perdrà la partida.
En cas de força major, prèvia comunicació a l’organització i abans de transcorreguts vint-icinc minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, aportant la documentació necessària i
sempre que no afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició del
torneig podrà decidir si el/la jugador/a podrà continuar en competició i en quines
condicions.
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3. Característiques Equips
3.1
3.1.1.

Composició dels equips

Jugadors/es

a) Els equips estaran formats per 3 escaquistes (2 d'un dels gèneres i 1 de l'altre) en
totes les categories. A més es podran inscriure escaquistes suplents, però es respectarà
sempre la composició mixta de les alineacions, i per tant es recomana que hi hagi
suplents d'ambdós gèneres.
b) Els escaquistes participaran en la categoria d’acord al seu any de naixement. Per
afavorir la formació d’equips, un jugador/a podrà participar en la categoria superior que
li correspon per any de naixement, tenint en compte que, en un equip alineat, almenys
un/a dels integrants haurà de pertànyer a la categoria corresponent a la seva edat.
3.1.2. Entrenadors/es i Delegats/es
a) Cada equip haurà d’acreditar un delegat/da, major d'edat, que serà el responsable dels
esportistes i l'equip durant tota la competició a tots els efectes, i haurà d'omplir i signar
l’Acta de cada encontre.
b) És imprescindible que el delegat/da s’acrediti a la reunió de delegats que tindrà lloc
abans de l’inici de la competició, on se li atorgarà una credencial que haurà de portar
visible durant la ronda de joc.
c) Les possibles reclamacions que puguin existir durant el campionat, només les podrà fer
el delegat/a titular de l’equip reclamant.
d) El delegat/da presentarà per escrit l’alineació de l’equip abans de cada ronda, segons
l'ordre de forces dels components de l'equip establert a l’inici de la competició, i que serà
mantingut durant tota la competició.
e) En els equips amb suplents, en cas que falti un jugador/a l’inici de la partida, el
jugador/a reserva serà el darrer/a escaquista. Són necessaris 2 jugadors/es per iniciar les
partides. El jugador/a no podrà ser substituït/da una vegada començada la partida fins a la
finalització de la ronda de joc. En el cas que un jugador/a abandoni la partida, aquesta es
considera perduda.
f) Els entrenadors/es i delegats/des actuaran com a màxims responsables dels i les
esportistes del seu equip, fent-se càrrec, tal com estableix l’apartat 6.2. de la Normativa
dels JEEC, del seu comportament i bona conducta.

2

3.2

Condicions de participació a les Fases Nacionals i Fases
Territorials

3.2.1 Classificació per la Fase Nacional
Es classifiquen per la fase Nacional els equips provinents de la fase Territorial, segons el
nombre establert per la convocatòria corresponent.
3.2.2 Classificació per la Fase Territorial
Hi ha dues vies d’accedir a la fase Territorial d’escacs per equips
3.2.3 Classificació per la Fase Territorial des de la fase local/comarcal
3.2.3.1. Si a la fase local/comarcal s'han inscrit al menys 2 equips, es classifiquen per la
fase Territorial aquells equips que determini el "cupo" de participació, segons la
classificació de la fase local/comarcal.
3.2.3.2. En el cas que a la fase local/comarcal s’hagin inscrit menys equips dels que es
poden classificar per la fase territorial, o que algun/s equip/s classificat/s no hi volgués/in
participar, es podrà completar el nombre d’equips inscrits segons el que s'indica a l'apartat
3.2.4.
3.2.4 Formació d'equips del consell esportiu per participar a la Fase
Territorial
3.2.4.1 Si s'ha convocat fase local/comarcal d'escacs per equips i no s’ha inscrit cap equip
en alguna categoria, es podran formar equips del consell esportiu. Els escaquistes que
formin part de l’equip del consell esportiu hauran de sortir de la competició individual
comarcal s e g o n s l ' ordre de classificació de valors, en el cas del sistema paral·lel, o de
la classificació de valors+resultats, en el cas del sistema integrat. En el cas del sistema
paral·lel, si hi hagués un empat en la classificació de valors, en els esportistes que
empatessin, se sumaria la classificació de valors més la puntuació de resultats per desfer
l’empat.
3.2.4.2. Si s'ha de formar més d'un equip del consell esportiu, es farà en format caps de
sèrie. El primer/a classificat/a formarà part de l’equip A, el segon/a classificat/da formarà
part de l’equip B, el tercer/a classificat/a formarà part de l’equip C, el quart/a formarà part
de l’equip A, etc. Cal tenir en compte que sempre hi ha d’haver participació dels dos
gèneres en els equips.
3.2.4.3. Per afavorir la participació d’un major nombre d'escaquistes diferents en les finals
Territorials i Nacionals d’aquesta modalitat, els equips del consell esportiu es formaran
amb escaquistes que no s’hagin classificat per una fase posterior en modalitat individual.
3.2.4.4. Com a excepció de l’apartat anterior, en el cas que fos impossible formar algun
equip (màxim de 3 equips) per manca d’un integrant, es podrà agafar un jugador/a que
s’hagi classificat per la fase Territorial/Nacional sempre segons la classificació de valors o
integrada.
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3.3

Durada de la partida i ritme de joc

El ritme de joc serà el següent: 25´+10’’. No és obligatori anotar la partida (tot i així
estaran a disposició dels jugadors les actes per anotar les jugades).

3.4

Sistema de competició

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 pel 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.
L’organització és reserva el dret a modificar el sistema de competició segons el nombre
de participants en cada categoria.

3.5

Sorteig

El sorteig del color de les peces amb les que jugarà la primera partida el número 1 del
rànquing, tindrà lloc quatre (04) dies abans de la competició, a la seu designada.

3.6

Endarreriments i incompareixences

En el cas que un jugador/a faci tard, el tutor/a de joc farà engegar el cronòmetre en el
moment d’inici de la competició. (Exemple: si l’escaquista fa 5 minuts tard, tindrà 20´+10”
per acabar la partida, mentre que el jugador/a que estava a la sala tindrà 25´+10”).

3.7

Altres disposicions

Durant la celebració de les fases Territorials/Nacionals i per resoldre tot el que no s’hagi
previst en aquesta Norma Tècnica, s’aplicaran les Directrius dels JEEC, la Normativa dels
JEEC, les Normes de Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC i el reglament d’escacs.
En la Final Nacional, el/la tutor/-a de joc principal resoldrà les qüestions tècniques
plantejades en el moment de joc. La seva decisió es podrà recórrer davant del Comitè de
Competició, ad hoc creat per a la Final Nacional.

4. Normes complementàries
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades
en el moment de joc tenint en compte sempre la vessant educativa dels JEEC. La seva
decisió es podrà recórrer davant del Comitè de Competició ad hoc creat per a la
competició, fins a vint minuts després de finalitzar la partida i sempre abans que comenci
la següent ronda.
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5. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
a) En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre
qualsevol dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 2.5.3 de la normativa
general dels JEEC.
b) Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de
participació a TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les
categories de primària, segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
c) En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el
sistema paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors
hauran de ser els mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a
mínim del mateix valor.

6. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
6.1

Sistema de puntuació i classificació

En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que
s’especifica a continuació:

INDIVIDUAL

CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA
La puntuació per partida serà la següent:
- Partida guanyada:
1 punt
- Taules:
0,5 punts
- Partida perduda:
0 punts
En cas d’empat una vegada finalitzada la
competició, es resoldrà de la següent
manera:
1. Pel sistema Bucholz, sense el
contrincant més fluix.
2. Sistema Bucholz considerant tots els
contrincants.
3. Pel progressiu acumulat.
4. Pel sistema Sonnemborn-Berger.
5. Pel major nombre de partides
guanyades.
6. Per sorteig.

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Es farà una classificació per categoria i
gènere (veure punt 6.2 Puntuació de
Valors).
Hi haurà uns tutors de valors que
observaran el comportament de tots els
membres (esportistes, personal tècnic i
públic).
El resultat de l’observació es mesurarà
amb uns ítems i s’enregistrarà a una
graella.
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EQUIPS

6.2

Es realitzarà segons les marques
obtingudes.
Es jugarà tipus lligueta tots els equips
contra tots, 5 rondes.
La puntuació per partida serà la següent:
- Partida guanyada: 1 punt
- Taules: 0,5 punts
- Partida perduda: 0 punts
En cas d’empat una vegada finalitzada la
competició, es resoldrà de la següent
manera:
1. Pel sistema Bucholz, sense el
contrincant més fluix.
2. Sistema Bucholz considerant tots els
contrincants.
3. Numero de matx guanyats
4. Pel resultat particular dels equips
empatats.

Es farà una classificació per categoria i
gènere (veure punt 6.2 Puntuació de
Valors).
Hi haurà uns tutors de valors que
observaran el comportament de tots els
membres (esportistes, personal tècnic i
públic).
El resultat de l’observació es mesurarà
amb uns ítems i s’enregistrarà a una
graella.

Puntuació de valors

a) Accions bàsiques
Són les accions que es consideren d’aplicació obligatòria per part de tots els agents i estan
supervisades pel Tutor/a de Joc.
a.1) Salutacions inicial i final entre tutors de joc, tècnics/es, i esportistes.
a.2) Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
a.3) Equipament adequat per la pràctica dels escacs (bolígraf, aigua...).
Barem de puntuació:
▪ 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
▪ 0 punts – Quan NO s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
b) Accions complementàries
Són les accions que es tindran en compte per la puntuació de valors, ja sigui per una
classificació paral·lela o bé per una classificació integrada.
Seran supervisades pel Tutor/a de Valors, que tindrà en compte que no hagin estat ja
contemplades per l’aplicació del reglament per part del Tutor/a de Joc.
b.1) Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari (espai de joc,
material esportiu, vestidor, mobiliari, etc.).
b.2) Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc).
b.3) Reconèixer les bones accions del/la adversari/a al finalitzar la partida, independentment
del resultat.
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b.4) Avisar al tutor/a de joc quan l'ha beneficiat erròniament.
b.5) Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de manera
individual o col·lectiva.
b.6) Garantir l’assistència de tots els esportistes i delegacions esportives a l’entrega de
premis/cloenda, o com a mínim, d’una representació d’esportista/es i equip tècnic.
Barem de puntuació:
De l’ítem 1 al 3 i el 6, estaran en joc 3 punts per a cada agent i s’aconseguiran segons el
següent criteri:
▪ 3 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem que s’està valorant.
▪ 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem però amb aspectes a
millorar.
▪ 1 punt – Quan s’ha actuat lluny del que recull l’ítem però l’acció no es considera greu
envers la convivència, el bon clima, la ètica o la salut.
▪ 0 punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem i l’acció es considera
greu envers la convivència, el bon clima, la ètica o la salut. En cas que es produeixi
per part d’algun dels agents de l’equip, suposarà la pèrdua de la puntuació
acumulada d’aquell equip de l’ítem que s’està valorant, que passarà a ser de 0 punts
en total.
De l’ítem 6 al 8, i com a mesura correctora al factor sort, estaran en joc 2 punts per a cada
agent segons el següent criteri:
▪ 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
▪ 1 punt – Quan no s’ha produït l’acció.
▪ 0 punts – Quan NO s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
c) Accions recomanades
Són aquelles accions que es recomana dur a terme durant la celebració d’un esdeveniment
esportiu en edat escolar:
c.1) Celebrar i participar en el 5è temps, un espai social per compartir experiències entre
equips i delegacions esportives, un cop finalitzat el partit o la competició.
c.2) Incorporar altres accions que contribueixin a fomentar el treball en equip, la cooperació
per a l’assoliment d’un objectiu comú i a l’educació dels infants i el joves a través de l’esport.
Barem de puntuació:
▪ 2 punts – Quan s’ha produït l’acció
▪ 0 punts – Quan NO s’ha produït l’acció i NO s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
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6.3

Guardons

A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els
guardons següents:
− medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada
categoria i gènere.
− medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o
equips de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
− en els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers
equips de la classificació integrada de cada sexe.

8

GRAELLA DE PUNTUACIÓ DE VALORS

ACCIONS BÀSIQUES

PÚBLIC
3

2

1

EQUIP TÈCNIC
0

3

2

1

ESPORTISTA
0

3

2

1

0

TOTAL

0

TOTAL

0

TOTAL

Salutacions inicial i final entre tutors/es de joc, tècnics/es, i esportistes.
Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
Equipament adequat per la pràctica dels escacs (bolígraf, aigua...)

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

PÚBLIC
3

2

1

EQUIP TÈCNIC
0

3

2

1

ESPORTISTA
0

3

2

1

Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari (espai de
joc, material esportiu, vestidor, mobiliari, etc.).
Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc).
Reconèixer les bones accions del/la adversari/a al finalitzar la partida,
independentment del resultat
Avisar al tutor/a de joc quan l'ha beneficiat erròniament.
Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de
manera individual o col·lectiva.
Garantir l’assistència de tots els esportistes i delegacions esportives a l’entrega
de premis/cloenda, o com a mínim, d’una representació d’esportista/es i equip
tècnic.

ACCIONS RECOMANADES

PÚBLIC
3

2

1

EQUIP TÈCNIC
0

3

2

1

ESPORTISTA
0

3

2

1

Celebrar i participar en el 5è temps, un espai social per compartir experiències
entre equips i delegacions esportives, un cop finalitzat el partit o la competició.
Incorporar altres accions que contribueixin a fomentar el treball en equip, la
cooperació per a l’assoliment d’un objectiu comú i a l’educació dels infants i el
joves a través de l’esport.

TOTAL EQUIP/UNITAT
ESPORTIVA
Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

