
FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS 
AGRUPACIÓ DE CLUBS DE L’ALT PENEDÈS I GARRAF 2023 

 

                                                            BASES 
 

1. PARTICIPANTS  
Poden participar tots els jugadors i jugadores de les comarques de l'Alt Penedès i 
Garraf, que tinguin la llicència federativa en vigor per a l’any 2023, ja que el torneig serà 
vàlid per a ELO català i classificatori per a fase final dels Campionats de Catalunya 
d’Edats.  
 

2. LLOC  
La seu serà el gimnàs de l’Escola Miquel Utrillo, avinguda Camí de la Fita, 90, de Sitges. 

 
3. CATEGORIES :  

hi haurà un grup per a cada categoria i el mínim per fer un grup serà de 4 jugadors: 

• Sub-8    esportistes nascuts els anys 2015 en endavant 

• Sub-10  esportistes nascuts els anys  2013 i 2014 

• Sub-12  esportistes nascuts els anys  2011 i 2012 

• Sub-14  esportistes nascuts els anys  2009 i 2010 

• Sub-16  esportistes nascuts els anys  2007 i 2008 

• Sub-18/20  esportistes nascuts els anys  2006, 2005, 2004 i 2003 

4. DATES  
Els dies de joc seran els dissabtes 28 de gener i 4 i 11 de febrer de 2023, a partir de les 
16:00 h, a raó de dues rondes per jornada, iniciant-se la primera a les 16:00h. i la segona 
10 minuts desprès que finalitzi la primera, amb l’únic i indispensable marge de temps 
per determinar els nous aparellaments.  
 

5. INSCRIPCIONS 
Podran fer-se als responsables dels clubs, de Vilanova, Vilafranca o Sitges, fent constar 
el nom complert, data de naixement i club. També podran fer-se directament al director 
del torneig Sr. Antoni Ferret (WhatsApp :  677385595 / email : aferretsoler@gmail.com) 
La data límit d’inscripció és el dijous 26 de gener.  
El Preu de la inscripció serà de 10€ que es podrà pagar en efectiu mitja hora abans de 
començar la primera ronda. 
 

6. SISTEMA DE JOC 
El sistema de joc (amb preferència pel sistema suís) es determinarà a l’inici de la 
competició, ja que anirà en funció del nombre d’inscrits a cada categoria 
La competició es durà a terme en un mínim de cinc rondes i es regirà pel Reglament de 
la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs.  
Els emparellaments es publicaran els dimarts a partir de les 20h.   
La possibilitat de demanar no ser aparellat  finalitzarà a les 20h  del dilluns anterior a la 
jornada corresponent, i podrà afectar  tant a una sola ronda com a la jornada completa, 
la qual cosa haurà de ser notificada a l’àrbitre o al director del torneig  

 
7. INCOMPAREXENCES 

Els esportistes que no es presentin, sense justificació, a una ronda seran retirats del 
campionat.  

mailto:aferretsoler@gmail.com


 
8. RITME DE JOC 

El ritme de joc serà de 45 minuts + 30 segons per jugador, a totes les categories. 
El temps límit per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts de l’hora indicada per 
a l’inici de la ronda. 

 
9. SISTEMA DE DESEMPATS  

1.- Resultat particular 
2.- Buchholz -1 (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)  
3.- Buchholz total (ajustament FIDE C.05 oponent virtual)  
4.- Progressiu acumulatiu Sorteig 
5.- L'ordre del segon, tercer i quart desempat es sortejarà un cop acabada la darrera 
ronda. 

 
10.  JUGADES IL·LEGALS 

D’acord a les noves normes de la FIDE, aquell jugador que faci dues jugades il·legals 
perdrà la partida. En la categoria sub-8 es mantenen les tres jugades il·legals. 
 

11. PREMIS 
Hi hauran TROFEUS  per als 3 primers classificats de cada categoria, així com un  
reconeixement a la millor jugadora femenina de cada categoria i al millor sub-6, i 
medalles per a la resta de participants. 
L’entrega de premis es farà tot just a l’acabament de l’última ronda. 
 

12. CRITERIS DE GRATUITAT PER A LA FINAL DE CATALUNYA 
Els criteris per a la classificació, amb gratuïtat, per a la final de Catalunya estan 
establerts en la circular de la federació : 
https://escacs.cat/index.php/publicacions/circulars/28548- 
 

13. PROTOCOL SANITARI 
Serà el que pugui establir la Federació Catalana d’Escacs en el moment d’inici de la  
competició 
 

14. ALTRES DISPOSICIONS 
- Les decisions de l’equip arbitral seran inapel·lables 
- L’entrada al recinte de joc estarà permesa solament als delegats de cada club 

participant, degudament acreditats 
- Els esportistes no podran accedir a la sala de joc amb mòbils, ni aparells electrònics 
- L'organització es reserva el dret de prendre imatges per a ser utilitzades com a 

promoció de l'activitat. 
- Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i 

de la Federació Catalana d’Escacs. 
- La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases 

 
  


