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EDITORIAL 

La primera part d'aquest número especial 
del BUTLLETí D'ESCACS inclou EL RE· 
GLAMENT DE DISC IPLINA ESPORTIVA 
DE LA FCE, que va ser aprovat en Assem· 
blea General el 4 de març de 1990. És 
aquest un text que ha contribuït a omplir 
un buit reglamentari molt important pel 
que fa a les competicions d'escacs a 
Catalunya. 

Cal tenir present que la disciplina esportiva 
és només un aspecte reglamentari comú a 
tots els esports, i que no s'ha de confondre 
amb l'incompliment de les REGLES DE 
JOC o dels reglaments especifics de cada 
modalitat d'escacs. Les infraccions a aquest 
REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTI
VA queden ben tipif icades en el Capitol 11. 
En altres capitols es tracta de les sancions, 
dels òrgans disciplinaris, dels procedi
ments, aixi com dels recursos possibles. 

És, per tant , imprescindible la lectura i co
neixement de totes les reglamentacions 
per part dels escaquistes i clubs federats, 
ía que en cap cas el seu desconeixement 
sera un atenuant a una possible infracció. 

Aquest BUTLLETí esta completat amb di
verses reglamentacions de la FCE i la 
FIDE. Hi podeu trobar la Reglamentació 
General de Competicions, el Reg lament 
de la Comissió Esportiva, les normatives 
per a l'organització de torneigs oficials i 
homologats, les regles per als torneigs de 
rapides i semirapides, aixi com l'última Re
glamentació del Sistema Suis, amb exem
ples per dur-lo a la practica. 

Esperem que aquest Butlletí pugui ser 
d'utilitat per als Clubs, arbitres i escaquis
tes en general. 



REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIO 
CATALANA D'ESCACS, APROVAT EL 4 DE MARÇ DE 1990, EN 

ASSEMBLEA EXTRAORDINARI A DE CLUBS 

CAPITOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

Article lr.: NORMES BASIQUES 

El règ im disciplinari esportiu de la Federació Catalana d'Escacs es regira pel present Reglament, en 
tant que no s'oposi al que es disposa a la llei 8/1988 de 7 d 'abril. de t'Esport, promulgada per la Generali
tat de Catalunya. les restants disposicions que completin el seu desenvolupament o els estatuts de la FCE 
(o de la FEDA). 

Article 2n.: AMBIT TERRITORIAL 

1. Es competència de la FEDEAACIO CATALANA D'ESCACS la potestat jurisdiccional en matèria disci· 
pl inària sobre els escacs en l'àmbit de la comunitat autònoma, incloses les proves internacionals i nacio
nals. 

2. A més a més d'aquesta competència disciplinària pròpia, derivada de l'Estatut d 'Autonomia de Cata
lunya, la Federació Catalana d'Escacs (FCE) podrà ostentar, en primera instància federativa, sense perju
dicI de la facultat disciplinària pròpia i segons el Reglament Disciplinari Esportiu de la FEDERACION 
ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA) les facultats disciplinàries de la mateixa, quan aquesta no les exerceixi 
directament i acordi la corresponent delegació de funcions. 

3. La potestat disciplinària pròpia de la FCE es regirà únicament per aquesta normativa, per la qual co· 
sa els acords disciplinaris de la FCE esgotaran la via federativa . 

Article 3r .: AMBIT SUBJECTIU 

1. La competència Jurisdiccional de la FCE arriba a tots els membres dels òrgans que la Integren, i a to 
tes les persones físiques i jurídiques que intervinguin a la direcció i pràctica dels escacs a l'àmbit territorial 
assenyalat a l'aparta t anterior . Aquesta competència s'extén a les persones amb llicència federativa cata
lana, fins i tol quan actuen fora de Catalunya sense perjudici de les facultats disciplinàries pròpies que co
rrespongUIn a la FIDE , a la FEDA o a la federació de l'estat d'actuació. Les persones amb llicència 
federativa no extesa per la Federació Catalana, quan in tervinguin a Catalunya, estaran subjectes igual
ment al present Reglament , la qual aplicació, no obstant, no podrà ultrapassar, quant a aquestes, l'àmbit 
ternlorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

2. Els àrbitres i directors de torneigs i competicions tindran, durant la celebració dels mateixos, anàloga 
compe tència a l'assenyalada a l'article i apartat anterior sobre els participants, quan comet in infraccions a 
les regles del joc, torneig o competició , podent adoptar preventivament acords sancionadors o proposar
los a l'òrgan Jurisdiccional competent en la forma prevista en aquest Reglament. Tals facultats seran com
pallbles amb les que. específicament, els atorga el vigent Reglament de Joc de la Federació Internacional 
d'Escacs (FIDE). 

3. El règim discipl inari regulat a aquest Reglament s'entén sense perjudici de la responsabilitat civi l o 
penal en què puguin incórrer les persones físiques o jurídiques vinculades a l'organització federativa, com
presos en l'àmbit competencial de la FCE. 
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Article 4t ,: AMBIT OBJECTIU 

l , La potestat disciplinària esportiva s'extén a les Infraccions comeses amb ocasió o com a consequèn
cia del Joc, torneig o competició , i a la conducta cont rària a la disciplina I normes de caràcter esportiu, en 
l'àmbit de competènCia de la FCE, 

2, Els torneigs o competiCions no oficials es regiran en matèria disCiplinària per les seves regles especí
fiques, en quant no s'oposin al que es disposa en aquest Reglament. 

3, En cap cas podran ser sanCionades les accions i omlSlons no tipificades en aquest Reglament o en 
els Estatuts de la FCE. 

4, No podra Imposar-se cap sanCIO que no estiguI reglamentàriament establena amb anterioritat a la co
missió de la mfracció corresponent. No obstant això, si el present Reglament o postenors disposIcions mo
dificatives afavorissin als In fractors , les mateixes tindran caràcter retroactiu . 

5. No podrà Imposar-se doble sanCió pel mateix fet , llevat del cas en què concorri la penalitat de sanCIÓ 
I la de multa, que seran compatibles. 

An.ele 5è .. MODALITATS 

CAPITOllI 
INFRACCIONS ESPORTIVES 

1. Són mfracclons a les regles del JOc, torneig o competicIó les accions o omiSSions que ImpedeiXin o 
pertorbin, durant el curs d'aquells o aquesta, o amb OcaSiÓ o com a conseqüènCia dels mateiXOS, el nor· 
mal desenvolupament de l'ac\lVitat competitiva. 

2, Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions que, sense estar compreses a l'apar· 
tat anterior, perjudiquin o menyscabin el desenvolupament normal de les relaCions esportives, I es Ilplll' 
quin al present Reglament o als Estatuts de la Federació Catalana d 'Escacs. 

Arl.ele 6è.: CLASSES 

Les Infraccions esportives definides a l'article antenor es clasSIfiquen en MOLT GREUS, GREUS I 

LLEUS. 

Article 7è.: Són Infraccions MOLT GREUS: 

A, En general , qualsevol que sigui l'infractor: 

1. Les agressions físiques a jutges, àrbitres, delegats, tècn ics, directius I totes altres autontats esporti 
ves. 

2. Agressions físiques al públic o jugadors 

3. Les protestes, les intimidaCions o les coaccions que Impedeixin la realització d'un partit , d'una prova 
o d'una compe!Fció. o que obliguin a suspendre'ls temporalment o definiti va . 
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4. Les protestes airades ¡ ofensives. les intimidacions o les coaccions fetes contra àrbitres. delegats, jut
ges. tècnics, directius i totes altres autoritats esportives. 

5. Els actes de rebeLlia contra les ordres de les autoritats esportives, fins i tot les dels àrbitres o direc
tors de torne igs o competicions, durant la celebració de les mateixes. A aquests efectes, s'entendrà com a 
actes de rebeLl la els notons i pÚblics que. a més a més d'implicar desobediència, cerquin un efecte con
trari a l'ordre rebuda. 

6. Els abusos d'autoritat o usurpació d·atribucions. de manera que ocasionin greus perjudicis irrepara
bles. 

7. La violaCIÓ de secrets en alers que es coneixen per raó del càrrec. 

8. Els actes de rebeLlia contra els acords de la FCE o el pròpi club. 

9. Els actes dirigits a predeterminar, mitjançant preu, intimidació, acord simple, o qualsevol altra manera 
no esportiva, el resultat d'un encontre, torneig o competició . 

10. Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs de representa 
ció o de direcció dels clubs i la Federació. 

11 . El trencament de la sanció imposada per falta greu o molt greu. 

12. La conducta contrària a les regles del JOc, torneig o competició, que , per la seva trascendència. re· 
sulti greument atemptatòria per als Escacs. o ocasioni perjudicis irreparables. 

B, De manera especifica, segons l'infractor: 

1. Comeses pels clubs : 

a) La Incompareixença o retirada de més de la meitat d 'un equip en dos encontres d'una competició ofi· 
cial a la mateixa temporada. 

b) El falsejament intencionat de dades per a la participació indeguda d'un equip o jugador. o per a ,'ob
tenció mdeguda d'algun avantatge esportiu. 

2. Comeses per jugadors : 

a) El falsejament intencionat de dades a la soUici tud de llicència per a l'obtenció indeguda d'algun avan· 
tatge esportiu. 

b) La signatura de dues o més llicències a favor de diferents clubs a la mateixa temporada, tret de cau
sa excepcional. autoritzada prèviament i expressa per la FCE o la FEDA. 

c) La Incompareixença o retirada d'un jugador, en els mateixos supòsits que els ja assenyalats per als 
clubs. 

3. Comeses pels delegats, àrbitres o directors de torneigs o competicions : 

a) L'actuació amb manifesta parcialitat en un encontre, de forma que influeixi no esportivament al resul· 
tat final del mateix. 
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b) La manipulacIó o falsejament de resultats, reflectits al quadre de classificaclo. 

c) La incompareixença o abandonament de funcions a dos encontres oficials, adhuc alterns, a una ma· 
teixa temporada. 

Article Bé.: Són infraccions GREUS: 

A. En general, qualsevol que sigui l'infractor: 

I .Els insults i ofenses a Jutges, àrbitres, delegats, tècniCS I directiUS I tOIes altres autori tats esportives. o 
contra el públic assistent i altres jugadors. 

2.Les protesles. Intimidacions o coaccions que alterin el normal desenVOlupament del JOc. parllda. Ior· 
neig o competició. 

3.L' incompllment d'ordres o instruCCions, emanades de ju tges. àrbitres. delegats. tècnics I dlrecltus i to· 
tes altres autoritats esportives. 

4.Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportives, sempre que no tin
guin el caràcter d'infracció molt greu . 

5.L'exercicl d 'actiVitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat o funCIÓ pública 
desenvolu pada. 

6.Els abusos d'autorltat o usurpació d'atribucions, en qualsevol cas no previst com a infraccIó molt greu. 

7.La conducta contrària a les normes esportives. sempre que no estigUI Inclosa en la quali ficaCIÓ d'In
fracció molt greu , quan , per la seva trascendència. resulti atemptatòria per als escacs o ocasioni perjudiCIS 
irreparables. 

8. El trencament de sanció imposada per in fracció lleu. 

B. De manera especifica , segons l'infractor : 

1. Comeses pels c lubs: 

a) La Incompareixença o rewada de més de la meitat dels jugadors d'un equip en un encontre ofiCial , 
tret del cas que la Infracció. pel seu nombre, ambl al que està tIpificat com a molt greu. 

b) La ImpoSSibilitat de celebrar-se un encontre per no estar disponible el local anunciat. ni un altre su
plent d'iguals condiCions. 

c) L'ahnlació indeguda d'un jugador, ni que no hi hagi hagut falsejament intencional de les dades. 

d) L'organitzacIó o partiCipaciÓ en encontres sense autoritzaCIÓ federativa . quan aquesta SigUI necessà
ria . 

2. Comeses pels jugadors : 

a) La Incomparelxsnça o rellrada d'un Jugador en un encontre ofiCial amb la mateixa excepclo assenya· 
lada per als clubs. 
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3. Comeses pels arbitres o d irectors de torneigs o competicions. 

a) La incompareixença o l'abandonament de funcions en un enconlre oficial. amb la mateixa excepció 
assenyalada per als clubs. 

b) El retard en la seva presentació a un encontre, de manera que alteri el normal desenvolupament del 
mateix, ocasionant notoris perjudicis als participants. 

c) La pèrdua d'autoritat, vulnerant o consentint que es vulneri el que es disposa als Reglaments Oficials 
que regeixin l'encontre. 

d) L'Incompliment de les obligacions sobre la redacció de l'acta de l'encontre, ometent o desfigurant fets 
rellevants, silenciant la conducta antiesportiva dels jugadors, o ometent l'informe ampliatori quan hi hagi 
hagut reclamacions. 

e) La suspensió d'un encontre sense causa justificada , o sense haver esgotat tots els mitjans lícits al 
seu abast per tal d'aconseguir el seu desenvolupament normal i complert. 

Article 9è.: Són infraccions LLEUS, qualsevol que sigui l' infractor: 

1. Les observacions formulades a jutges. àrbitres, delegats, tècnics i directius i totes altres autori tats es
portives en l'exercici de llurs funcions. de manera que signifiquin una lleugera incorrecció 

2. La lleugera incorrecció amb el públic, els companys i els subordinats. 

3. L'actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de jutges, àrbitres, dele
gats i totes altres autori tats esportives en l'exercici de llurs funcions. 

4. La deixadesa en la conservació i cura dels locals socials, les instal.lacions i el material esportiu. 

5. L'Incompliment de les normes esportives per negligència o descurança. 

Arl icle IOè. : CLASSIFICACIO 

CAPITOl III 
SANCIONS 

Per raó de les mfraCClons comeses, podran imposar-se les següents SANCIONS: 

1.Avís. 

2 .. Amonestació pública 

3.Suspensió o inhabilitació temporal . 

4.Privació temporal o definitiva dels drets d·associat. 

S.Prlvació de la llicència federativa. 
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6.lnhabilltació a perpetuïtat . 

7.Multa. 

8.Clausura del local de joc. 

9. Pèrdua del partit, partida o desqualificació de la prova. 

10.Pèrdua de punts o llocs a la classificació. 

11 .Pèrdua o descens de categoria o divisió. 

12.Els advertiments o correccions que els àrbitres formulin en l'exercIcI de les seves funcions tècniques 
no tindran. a aquests efectes, caràcter de sanció. la qual cosa no treu que els propis àrbitres o una altra 
autontat competent considerin que a més a més eXisteix una Infraccio amb la corresponent sanCió. 

Article ll è.: GRADUACIO DE LES SANCIONS. 

1. Corresponen a infraccions molt greus : 

a)La inhabilitació a perpetuïtat. 

b)La privació definitiva de la llicència federativa . 

c)La privació definitiva dels drets d'associat. 

d)La suspensió o la Inhabilitació temporal per un període d'un a quatre anys o. SI s'escau, per un perlO
de d'una a quatre temporades. 

el la privació dels drets d'associat per un període d'un a quatre anys. 

I)La mulla fins a 200.000 pies. 

g)Segons que escaigUi, la pèrdua o el descens de categoria o diVISiÓ. la pèrdua de punts o llocs a la 
classificació , la clausura del lacat de JOc per un pedade de quatre parms a una temporada. 

h)La pèrdua de la partida. partit o la desqualificació de la prova. En aquest cas, l'òrgan competent per 
Imposar la sanCIÓ pot al terar el resultat de la partida . partit, prova o competiCió. en la que s'ha produ'llla In· 
fracció , SI es pal determinar que, en cas de no haver-se produ"" aquesta. el resultat haUria esta t diferent. 
En cas contrari. pot anul.lar la partida, el partit, la prova o competició en la qual s'hagl produït la Infracció . 

2. Corresponen a les infraccions greus : 

al La suspenSIÓ o la Inhabilitació per un període d'un mes a un any o. SI s·escau. de anc parttts a una 
temporada. 

b) La privació dels drets d'aSSOCiat per un període d'un mes a un any. 

e) La multa fins a 100.000 ptes. 
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d) Segons que escaiguI , la pèrdua de la partida, del partit o la desqualificació en la prova, o la clausura 
del local de joc per un període d'un a tres partits. 

3. Corresponen a les Infraccions lleus : 

a) La suspensió per un període no superior a un mes o un període de quatre partits , 

b) la multa fins 50.000 ptes. 

c) La privació dels drets d'associat per un període màxim d'un mes. 

4. La sanció de multa només es pot imposar a aquells infractors que percebin retribució econòmica per 
llur tasca. L'impagament de les multes determinarà la suspensió per un període no inferior ni superior al 
de la suspensió que es pot Imposar per la comissió d 'una mfracció del mateix caràcter que el que tenia la 
infracció que va determinar la imposició de la multa impagada. 

5. La sancIó de multa es pot imposar simultàniament a qualsevol altra sanCIÓ que els òrgans disciplina
riS estimin oportuna. 

M.cle 12è.: NORMES O'APlICACIO 

1. Ouan , a conseqüència d'una infracció calgui. a més, anuUar o suspendre una part ida o encontre 
d'acord amb les regles del joc, la sanció que correspongui a la infracció és independent i compatible amb 
la conseqüència implfcita de pèrdua de punts o llocs a la classificació. al seu cas. 

2. Ouan les InfraCCions SigUin imputables a un club, la sanció de suspensió temporal cal entendre-la 
com a CLAUSURA DEL LOCAL habitual per a altres encontres, pel període que corresponguI , sense que 
això SigUi extensible als equips o Jugadors del club, que podran participar en un altre local d'iguals condi
Cions. 

3. Les sancions de suspensió temporal impliquen la prohibició de participar, durant el període que co
rrespongui, a qualsevol acte sobre el que la FCE tingui competència , suposant per tant la privac i6 tempo
ral del càrrec. títol o llicència. 

4. Totes les sancions i multes són immediatament executives des que s6n notificades, la qual cosa no 
treu que l'autoritat competent podrà adoptar a l'acte immediates mesures cautelars. 

5. A les sancions de suspenSIÓ temporal per anys . mesos o dies. s'entendran tots elis complets I natu
rals. computant-se, fins i lot. els dies festius o inhàbils. i es començaran a comptar des del dia següent del 
que s'hagi notificat la sancl6. 

6. Tant les sanCions de suspensió temporal , com. en el seu cas, les multes, que corresponguin a cada 
infraCCIÓ, es dividiran en els seus períodes o quanties en Ires parts o graus. havent-se d'aplicar normal
ment al seu grau mitjà, a no ser que, d'acord amb el que es disposa als articles 14 i 15 d'aquest Regla 
menI. s'apreciin CircumstànCies atenuants o agreujants. que disminuiran o augmentaran respectivament 
un grau o terç la sanció mitja que correspongui . 

La multa que podrà imposar-se. al seu cas. com a accessòria de l'avís o amonestacIó pública. es dividi
rà en dues pans, aplicant-se a aquell a la seva primera meitat o a aquesta a la segona. 
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CAPITOl IV 
EXIMENTS, ATENUANTS I AGREUJANTS 

Article 13è.: EXIMENTS 

Són circumstàncies eXiments de responsabilitat. sempre que es comuniquin a l'autontat federallva com
petem a la major brevetat possible per Iai de procurar el menor perjudiCI : 

a) La situació de transtorn mental transitori. accidental i no pretès. 

b) La força major accidental, no ocasionada per negligència. 

Art icle t4è.: ATENUANTS 

Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat : 

a) La d'haver precedit immediatament a la comissió de la in fracció provocació suficient. 

b) La del penediment espontani , havent d'olem una reparacIó equivalent al dany causat i expressar-se 
per escrit el document annexe a l'acta de l'encontre o. al seu cas, abans de l'obertura de l'expedient diSCI
plinari . 

e) La d'eXistir causa no enganyosa o intencionada, imputable únicament a culpa o negligència, 

Article 15è.: AGREUJANTS 

Són ci rcumstàncies que agreugen la responsabilitat: 

a) La reiteració. HI ha reiteraCió quan l'infractor hagués estat sancionat al transcurs d'una mateixa tem
porada per una altra Infracció amb una sanció igualo més gran, o bé per més d'una amb sanCions me
nors. 

b) La reinCidènCia . HI ha reincidència quan l'infractor hagués esta sancionat en el transcurs de la matei
xa temporada per un fet de naturalesa anàloga. 

c)EI preu. 

d)EI perjudici econòmiC ocasionat. 

e)La comiSSIÓ d'una Infracció formant part d'un eqUip o seleCCIÓ que representi Espanya o Catalunya. 

CAPITOl V 
EXTINCIO DE lA RESPONSABILITAT 
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Article 16è.: La responsabil itat disciplinària s'EXTINGEIX 

a)per defuncIó de l' inculpat 

b)Per aixecament de la sanció, acordat per l'òrgan o l'autoritat que la va imposar. 

c)Per prescripcIó de les mfracclons al mes, a l'any o als tres anys, segons es tracti respectivament de 
lleus, greus o molt greus. La prescripció començarà a comptar des del moment en què es cometi la infrac
ció , ¡ s'interromprà en el moment en què s'imposi la sanció o, en el seu cas, quan s'acordi l'obertura d'ex
pedien!, tornant a córrer el plaç si l'expedient romangués paralitzat durant més de sis mesos per causa no 
Imputable a l'acusat. 

d)Per l'acompliment de la sanció. 

el les sancions prescriuen al mes, a l'any o als tres anys, segons hagin estat imposades respectivament 
per infraCCions lleus. greus o molt greus. 

El termim de prescripció comença a comptar l'endemà del dia en què adquireiX fermesa la resolució per 
la qual s'ha Imposat o el dia en què se n'ha violat el complimen t, si la sanció havia començat a complir
se. 

CAPITOL VI 
ORGANS DISCIPLINARIS 

Article 17è.: EL COMITE D'APEL.LACIO 

1. En les compe ticions sota la jurisdicció de la Federació Catalana d'Escacs que se juguin, com a mí
nim. al ritme d'una ronda diàna, serà obligatòria la constitució d'un Comitè d'ApeUació abans de l'iniCI de 
la competició . 

2. El Comitè d'Apel.lació el componen : 

-El Director del Torneig, qui n'actua com a President. 

-L'Arbitre principal . 

-Un Delegat, anomenat expressament per la FCE 

-Un representant designat per l'Organització del Torneig. 

-Dos representants escollits pels Jugadors, sempre que no siguin part interessada. Per a aquest cas, els 
Jugadors hauran escollit prèviament dos suplents. 

3. El Comitè d'Apel.lació pren els acords per majoria simple dels seus membres i, en cas d'empat, el vot 
del seu President és diriment. 

4. El Comitè d'Apel .lació Intervindrà en els casos previstos en el PROCEDIMENT D'URGENCIA detallat 
a l'article 22 del present Reglament. 

Article 18è.: EL COMITE DE COMPETICIO 
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1. En les proves directament organitzades per la FCE en les que no se jugui diàriament fautoritat dis6 
plinària correspondrà al Comitè de Competició. 

2. El Comitè de Competició també assumirà aquesta autori tat en els torneigs que estiguin sota la JUrIS
dicció de la FCE i en els quals no se jugui diàriament. 

3.EI Comitè de Competició el componen sis membres proposats per la Junta Directiva i escollits per 
l'Assemblea General de la FCE. Per a la validesa dels seus acords és necessària la presència. pel cap 
baix, de quatre dels seus membres (articles 5.1 , 5.20 i 7.8 dels Estatuts de la FCE). 

4. El Comitè de Competició pren els acords per majoria simple dels seus membres i. en cas d 'empat, el 
vot del President és diriment 

5. El Comitè de Competició intervindrà en els casos previstos en el PROCEDIMENT ORDI NARI detallat 
a l'article 23 del present Reglament i a la Disposició Transitòria I. 

Article 19è.: EL CONSELL EXECUTIU DE LA FCE 

1. El Consell Executiu de las FCE actuarà com a Comitè de Disciplina de la Junta Directiva de la matei
xa, d'acord amb els articles 2.11 i 2.12 dels Estatuts de la Federació Catalana d'Escacs. 

2. Les seves funcions com a Comitè de Disciplina es detallen als articles 21è. al 25è. del present Regla
ment. 

Article 20è : LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FCE 

t . La Junta Directiva de la FCE és l'òrgan suprem en el camp disciplinari esportiu dintre de l'ambit de la 
Federació Catalana d'Escacs, i decideix en última instància federativa sobre les qüestions disciplinàries en 
la seva competència establertes en els Reglaments ¡ els Estatuts de la FCE. 

2. Contra les decissions de la Junta Directiva de la FCE només es pot recÓrrer davant del Comitè Cata
là de Disciplina Esportiva, qui resol de manera definitiva, esgotant la via administrativa, segons el que dis
posen els articles 64 i 65 de la Llei de l'Esport de Presidència de la Generalitat 8/1988 de 7 d'abril de 
1988. 

CAPITOl VI I 
PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS 

Arlicle 21è.: NORMES GENERALS 

1. EL PROCEDIMENT D'URGENCIA serà aplicable per a la ImposicIó de sanCions per Infraccions 
LLEUS i es tramitarà d'acord amb el que es disposa en el següent article 22è. 

2. El PROCEDIMENT ORDINARI serà aplicable per a la imposició de sancions per Infraccions LLEUS. I 
es tramitarà d'acord amb el que es disposa en el següent article 23è, 

3. El PROCEDIMENT EXTRAORDINARI per a la imposició de sancions per infraccions GREUS I MOLT 
GREUS, es tramitarà conforme el que es disposa en els següents articles 24è. j 25è. 
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4, El Comitè de Competició, els àrbitres o els directors de torneigs o competicions, en tenir coneixement 
d'infraccions a les regles de joc o competició, intervindran d'immediat per garantir el normal desenvolupa
ment dels encontres, podent. en el seu cas: 

a) Imposar la sanció per una infracció LLEU que correspongu i, segons el PROCEDIMENT ORDINARI. 

b) Proposar l'obertura d'expedienl disciplinari per infracció GREU o MOLT GREU segons el PROCEDI· 
MENT EXTRAORDINARI, i adoptant les mesures cautelars que consideri necessàries, fins ¡ lot les que, 
amb caràcler provisional , estimi oportunes d'entre les assenyalades com a sancions i multes per INFRAC
CIO LLEU, 

S, La Junta Directiva de la FCE, a través del seu Consell Executiu o dels seus Delegats Federatius, tin
drà idèntiques facultats a les assenyalades a l'apartat anterior, quan tingui coneixement d'infraccions a la 
conducta esportiva, 

6, En el supòsit que els fets o conductes que constitueixen infracció revestissin caràcters de delicte, l'òr
gan competent per resoldre tindrà el deure, d'ofici , o a instància dels instructors de l'expedient. de passar 
ellant de culpa davant de la jurisdicció penal conforme als procediments judicials ordinaris, En aquest cas, 
el dit òrgan podrà acordar la suspensió del procediment segons les circumstàncies que concorrin , fins que 
es pronuncH la decissió judicial , podent adoptar les mesures cautelars oportunes mitjançant una providèn
cia comunicada als in teressats, 

Article 22è,: PROCEDIMENT D'URGENCIA 

l , Serà iniciat per l'àrbitre o director del torneig o competició, o, al seu cas, l'autoritat a la que es refereix 
el número 4, de l'article 21è" els quals, en adonar-se de la comissió d'una infracció, i procurant no alterar 
el normal desenvolupament de l'encontre, apreciaran el moment en el que hagin d'intervenir, bé sigui im
mediatament. o al final de l'encontre, si és possible, 

2. En aquest moment d'intervenció, notiticaran verbalment a l'inculpalla infracció comesa i la seva qua
liticació com a lleu, remetent la resta de consideracions al document annexe a l'acta de l'encontre i empla
çant a l'in fractor per conèixer i suscriure el dit document. 

3. Sense perjudici de les observacions que siguin procedents a la pròpia acta de l'encontre, hom redac
tarà o plenarà per duplicat el dit document annexe en el qual farà constar: 

a)Data, lloc i encontre. 

b)Dades d'identificació de l'autoritat i de l'inculpat. 

c)Succinta referènc ia als fets sancionables. 

d)Tipificació reglamentària de la infracció. 

e)Apreciació al seu cas d'atenuants o agreujants. 

f)Sanció que s'imposa, i multa, en el seu cas, 

g)Notificació del RECURS que l'infractor podrà interposar. 

h)Signatura de l'autoritat i del sancionat. Si aquest es negués a signar suscriuran el document, en el 
seu lloc, dos testimonis, amb preferència els membres del Comitè d'ApeLlació, si hi s6n presents. 
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i)Constància del lliurament del duplicat del document a l'Inculpat. 

4. L'inculpat podrà interposar el citat RECURS mitjançant un escrit simple, en el qual podrà exposar tots 
els fets i fonaments legals que consideri procedents a la seva defensa. presentant -ho en mà al Comitè 
d·Apel .laci6 de la competiCió abans que aquest es reuneixi . i sempre que es garanteixI un termini mínim 
de dues hores, per tal de recórrer. 

5. El Comitè d·Apel.lacló haurà de reunir-se el mateix dia en què es presenti el recurs, podent recaptar 
la InformacIó addiCional que Sigui precisa mitjançant la compareixença de testimoniS o del pròpl Inculpat. I 
resoldrà en única instànCia i a la mateixa sessió, confirmant , revocant o modificant la sanCIÓ imposada. La 
modificació no podrà elevar la sanció. tret de quan s'hagi tingut coneixement de reiteració o reincidència 
Ignorades per l'autoritat. La decisiÓ del Comitè constarà Igualment al document. remetent una còpia a la 
FCE. 

La sanció del Comitè d'Apel.lacló no serà recurrible. 

Article 23è.: PROCEDIMENT ORDINARI 

1. Serà iniciat per l'àrbltre o director del torneig o competiCió. o, al seu cas, l'autontat a què es refereix el 
núm. 4 de l'article 21, els quals, en adonar-se de la comiSSIÓ d'una Infracció. I procurant no alterar el nor
mal desenvolupament de l'encontre, apreciaran el moment en què s'hagi d'intervenir, bé siguI Immediata
ment. o al final de l'encontre, si és possible. 

2. En aquest momenl d'lntervencló, notificaran verbalment a l'Inculpat la Infracció comesa I la seva qua
lificació com a lleu, remetent la resta de consideracions al document annexe a l'acta de l'encontre I empla
çant a l'infractor per conèixer ¡ suscriure el dit document. 

3_ Sense perjudici de les observacions que Siguin procedents a la pròpia acta de l'encontre , hom redac
ta rà o plenarà per duplicat el dit document annexe en el qual farà constar: 

alData, lloc I encontre. 

b)Dades d'identificaCIÓ de l'autoritat I de l'inculpat. 

c)Succinta referènCia als fets sancionables. 

d)Tlpificació reglamentàna de la Infracció. 

e)Apreciació. al seu cas, d'atenuants o agreuJants. 

!)Sanció que s'imposa, I multa en el seu cas. 

g)Notifjcació del RECURS que l'infractor podrà interposar. 

h)Slgnatura de l'autontat i del sancionat. SI Aquest es negués a signar, suscnuran en et seu lloc el do
cument dos testimonis. amb preferència els membres del Comitè de Competició si hi són presents. 

i) Constància del lliurament a l'Inculpat del duplicat del document. 

4. L'Inculpat podrà interposar el citat RECURS mi tjançant un escrit simple. en el qual podrà exposar tots 
els fets i fonaments legals que conSideri procedents a la seva defensa, presentant-ho en mà al Comitè de 
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Competició abans que aquest es reuneixi , i sempre que es garanteixi un termini mínim de dos dies, per re
córrer , 

5, El Comitè de Competició haurà de reunir-se abans de 8 dies naturals des de la data en què es pre
senti el recurs, podent recaptar la informació addicional que sigui precisa, mitjançant la compareixença de 
testimonis o del propi inculpat. i resoldrà en única instància i a la mateixa sessió, confirmant. revocant o 
modificant la sanció la sanció imposada. La modificació no podrà elevar la sanció, tret de quan s'hagi tin
gut coneixement de reiteració o reincidència ignorades per l'autoritat. La decisió del Comitè constarà igual
ment al document, remetent una còpia al Consell Executiu de la FCE. 

La sanció del Comitè no serà recurrible , 

6, A les proves en què es donin les circumstàncies previstes a la disposició transitòria I.a. d'aquest Re
glament. el Comitè de Competició podrà actuar d'ofici a la vista de l'acta de rencontre o encontres, encara 
que no hi hagi observacions o impugnacions dels delegats. 

7. Els delegats dels clubs podran redactar documents annexes a les obselVadons de les actes dels en
contres, que el Comitè de Competició haurà de prendre en consideració abans d'actuar, sempre que 
aquests annexes estiguin al seu poder dos dies després, com a màxim, de la data de celebració de l'en
contre, 

8. El Comitè de Competició es reunirà per resoldre, com a màxim, cinc dies després de la data de cele
bració dels encontres. 

9. Si , a la vista de la documentació esmentada als dos apartats anteriors, el Comi tè de Competició 
aprecia que s'ha comès infracció lleu, notificarà per escrit a l'inculpat la infracc ió comesa i la seva qualifi
cació com a lleu, en un document en què, com a mínim, hi constaran les següents dades: 

a) Data i lloc d'emissió del document. 

b) Data, lloc i encontre al que el document es refereix. 

c) Dades d'identificació de l'autoritat i de l'inculpat, 

d) Succinta referència als fets sancionables, 

e) Tipificació reglamentària de la infracció lleu. 

f) Apreciació , en el seu cas, d'atenuants o agreujants, 

g) Notificació del recurs que l'infractor podrà in terposar. 

h) Termini per a la interposició del recurs, 

i) Signatura del Secretari i vist i plau del President. 

j) Constància del lliurament del duplicat del document a l'inculpat, així com de l'acta i dels escrits anne
xes que hagin estat considerats pel Comitè , 

la, L'inculpat podrà interposar el citat recurs davant del Consell Executiu de la FC E, en el qual podrà 
exposar tots els fets i fonaments legals que consideri procedents per a la seva defensa, presentant-ho en 
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mà al Consell Executiu com a màxim deu dies naturals després de la recepció de la notificació del Comitè 
de Competició. 

11 . El Consell Executiu de la FCE podrà recaptar la informació addicional que sigui precisa mitjançant la 
compareixença de testimonis o del propi inculpat i resoldrà en única instància i a la mateixa sessió, con fir
mant. revocant. o modificant la sanció imposada. La modificació no podrà elevar la sanció, tret de quan 
s'hagi tingut coneixement de reiteració o reincidència ignorades abans per l'autoritat. 

12. La decisió del Consell Executiu de la FCE no serà recorrible . 

Article 24è.: TRAM ITS PREVIS AL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI. 

Les autoritats, i en les circumstàncies a què es refereixen els números 4 i 5 de l'anicle 21è., quan tin
guin coneixement de fets que poguessin constitu ir infracció greu o molt greu , efectuaran els tràmits previs 
i prendran les mesures cautelars següents: 

1. En advertir la comissió d'una infracció greu o molt greu. i procurant no alterar el normal desenvolupa· 
ment de l'encontre, apreciara el moment en què hagin d'intervenir, bé sigui immediatament. o a l'acaba
ment de rencontre, si és possible. 

2. En el moment d'intervenció notilicaran verbalment o per escrit a l'inculpat els lets advertits que po
drien constituir infracció greu o molt greu, i la redacció de la PROPOSTA D'INICIACIO D'EXPEDIENT que 
es redactarà a l'acabament de rencon tre, remetent la resta de consideracions al document especial per a 
aquest cas, annexe a l'acta de l'encontre, ¡ emplaçant al pressumpte infractor per a conèixer I suscriure el 
dit document. 

3. Sense perjudici de les observacions que procedeixin a la pròpia acta de rencontre, es redactarà o 
plenarà dit document annexe per duplicat, en el que es farà constar: 

al Data. lloc i encontre. 

b) Dades d'identificació de l'autori tat i de l'inculpat. 

cl Succinta referència als fets que podrien ser sancionables. 

d) Proposta sobre tipificació reglamentària de la presumpta infracció, amb caràcter informatiu I no vincu
lant, i sense perjudici de l'expedient que pugui iniciar-se si és procedent. 

el Apreciació. en el seu cas, dels fets que poguessin ser considerats com a atenuants o agreuJants. 

f) Mesures cautelars que s'adopta ¡ imposa amb caràcter provisional, fins i tolles que estimi oportunes 
d'entre les assenyalades com a sancions i mulles per infracció lleu. 

g) Notificació a l'inculpat de la PROPOSTA que serà presentada davant del Comitè d'Apel .lació del tor
neig o competicio, i elevada al Comitè de Competició o al Consell Executiu de la FCE per si estima proce~ 
dent dictar providència d'iniciació d'expedient disciplinari. 

h) Observacions succintes que l'inculpat podrà fer constar amb caràcter informatiu. sense que això 
afecti o limiti el seu dret de recurs al moment processal oponú, i en el cas que el Consell Executiu de la 
FCE estimi procedent iniciar el Procediment Extraordinari . 
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i) Signatures de l'autoritat i de l'inculpat. Si aquest es negués a signar, suscriuran el document, al seu 
lloc, dos testimonis, amb preferència els membres del Comitè d'Ape l.laci6 si hi són presents, o bé se li tra
metrà per correu certi ficat , amb acusament de rebut. 

j) Constància del lliurament d'un duplicat del document a l'inculpat , 

4, L'autoritat que hagi extès el document el presentarà al Comitè de Competici6 o al Comitè d'Apel.lació 
del torneig o compet ició, que es reunirà el mateix dia i, després de les comprovacions que estimi oportu
nes, podrà confirmar , revocar o modificar la proposta, 

5, El Comitè de Competició o el Comitè d'Apel.lació del torneig elevarà la proposta al Consell Executiu 
de la FCE per a la iniciació, si és procedent, del corresponent Procediment Extraordinari. 

Article 25è.: EL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 

, . CAUSES D'INICIACIO 

El Procediment Extraordinari s'iniciarà per la Junta Directiva de la FCE a través del seu Consell Execu
tiu , d 'ofici . a instància de la part interesada o denúncia motivada, incloent-se, en aquests casos, la pro
posta a què es refereix l'anterior article 24è, Així mateix, el Procediment Extraordinari podrà iniciar-se per 
requeriment del Comitè Català de Disciplina Esportiva o del Consejo Superior de Deportes, 

2. ARXIVAMENT O PROVIDENCIA D'INICIACIO 

El Consell Executiu de la FCE, a la primera sessió que celebri des que s'hagués produil alguna de les 
anteriors causes, acordarà de forma motivada l'arxivament de les actuacions, o dictarà providència en 
l'improrrogable termini de tres dies hàbils, decidint la iniciació d'expedient pel procediment regulat en 
aquest article 25è, 

3. INSTRUCTOR I SECRETARI 

La providència que iniciï un expedient haurà de contenir el nomenament d'instructor i secretari, a càrrec 
dels quals correrà la tramitació de l'expedient. La dita providència serà notificada, a més dels interessats, 
al Comi tè Català de Disciplina Esportiva, 

4. ABSTENCIO 

L'instructor o el secretari s'abstindran d'intervenir al procediment, comunicant-ho al Consell Executiu, 
quan es doni alguna de les ci rcumstàncies previstes per a aquests cas al procediment administratiu gene
ral. 

5. VALIDESA D'ACTES 

L'actuació de persones en les quals concorrin motius d'abstenció no implicarà, necessàriament. la inva
lidesa dels actes en els que hagin in tervingut , 

6. ORDRE SUPERIOR D'ABSTENCIO 

Els òrgans superiors podran ordenar a les persones a les Quals es doni alguna de les circumstàncies 
assenyalades, que s'abstinguin de qualsevol intervenció a l'expedient. 

7. RESPONSABILITAT PER LA NO ABSTENCIO 
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La no abstenció als casos que procedeixi donarà Uoc a la responsabilitat conforme al present Regla
ment. 

8. RECUSACIO 

Als mateixos casos previstos per a t'abstenció . l'interessat podrà promoure recusació en el termin i de 
tres dies hàbils a comptar des del següent al que tinguin coneixement de la providència de nomenament, 
davant del Consell Executiu de la FCE. En aquest supòsit, el Consell acordarà, en ellermini de cinc dies 
hàbils, el que procedeixi en Dret , podent-se reproduir la reclamació en formular l'interessat els correspo
nents recursos contra la resolució. 

9. FASE PROVATORIA 

L'instructor podrà ordenar la pràctica d'ofici de quantes diligències provatòries puguin condUir a l'esclan
ment dels fets ¡ a la determinació de les Infraccions susceptibles de sanció. A tal efecte: 

a) Les actes i documents annexes, suscrits pels àrbitres. delegats, directors de torneigs o competi
cions, Comitè de Competició de la FCE o Comitè d'ApeLlació de torneigs i competicions, constituiran mitjà 
documental necessari per a la prova de les infraccions. gaudint en quant als fets de presunció de certesa. 
tret d'una prova en contrari. 

b) Ouan l'instructor decideixi al seu cas ordenar l'obertura de fase provatòna en què es con sid en ne
cessària la intervenció de l'interessat , hom durà a terme aquesta fase durant un període no supenor a vint 
dies hàbils. ni inferior a cinc, comunicant a l'interessat amb suficient antelació la forma. elUoc o el moment 
de cada prova. Així mateix, l'interessat podrà proposar que es practiqu in qualssevol altres medis de prova. 
o aportar directament quants siguin d'interès per a l'adequada i correcta resolució de l'expedient discipli 
nari. Contra la denegació expressa o tàcita de tal proposta, podrà l'interessat presentar reclamació en el 
termini de tres dies hàbils davant del Consell Executiu de la FCE. que haurà de pronunciar-se, a l'impro
rrogable termini de tres dies hàbils, sobre l'admissió o el rebuig de la prova proposada. 

10. ACUMULACIO 

El Consell Executiu de la FCE podrà acordar l'acumulació d 'expedients, quan es produeixin les circums
tàncies d 'identitat o analogia raonable i su ficient , de caràcter subjectiu o objectiu. que fessin aconsellables 
la tramitació i la resolució úniques. 

11. PLEC DE CAR RECS 

Després que. en el seu cas, s'hagin practicat les proves, o bé un cop resoltes les reclamacions sobre 
les mateixes, l'instructor formularà un plec de càrrecs on es reflectiran els fets imputats, les circumstàncies 
concurrents . i les corresponents infraccions que poguessin constituir motiu de sanció. AI dit plec de cà
rrecs l'instructor presentarà una proposta de resolució que serà notificada a l'Interessat. 

12. PLEC DE DESCARREC 

Lïnteressat , en l'improrrogable termini de deu dies hàbils, podrà presentar el seu plec de descàrrec, al 
qual manifestarà totes les al.legacions que consideri convenients en defensa dels seus drets o interessos, 
podent. al mateix temps, presentar proves conegudes amb posterioritat a la fase prova tòria o no planteja
des a la mateixa. 

13. ELEVACIO 
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Transcorregut el termini assenyalat al número an terior, l'instructor elevarà l'expedient, juntament amb 
les al.legacions de l'interessat , al Consell Execut iu de la FCE, mantenint la proposta formulada al plec de 
càrrecs, o, al seu cas, reformar-la motivadament a la vista d'aquelles al.legacions. 

14. RESOLUCIO 

El Consell Executiu de la FCE resoldrà l'expedient al termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des 
del següent al de l'elevació de l'expedient per l'instructor. La resolució posarà fi a l'expedient disciplinari 
esportiu. 

15. REVISIO 

Contra la resolució del Consell Executiu de la FCE, i al termini màxim de quinze dies hàbi ls, l'interessat 
podrà optar entre interposar directament davant del Comitè Cata là de Disciplina Esportiva el recurs previst 
al número 1 de l'Ar1icle 65 de la Llei Catalana de l'Esport (publicada al DOGC núm. 977, de 13 d'abril de 
1988) o bé interposar prèviament recurs davant de la Junta Directiva de la FCE, la resolució definitiva de 
la qual serà igualment recurrible davant de l'esmentat Comitè Català de Disciplina Esportiva. 

Article 26è.: ALTRES NORMES PROCESSALS 

1. CONTINGUT DE PROVIDENCIES I RESOLUCIONS 

Les providències i resolucions a què es refereixen els articles anteriors hauran d'ésser motivades i noti
ficades als interessats amb expressió del contingut de les decissions o acords, i els recursos que contra 
els mateixos puguin ésser procedents. 

2. TERMINIS GENERALS 

En el cas que no s'estableixi expressament un termini de reclamació o recurs, l'interessat podrà interpo
sar-los en el plaç de cinc dies hàbils des del següent al de la notificació. 

3. SILENCI 

Si les normes reglamentàries o estatutàries no establissin terminis preestablerts per dictar resolucions 
o providències contra reclamacions, s'entendran desestimades pel transcurs de quinze dies hàbils a partir 
de la data d'interposició. 

4. NOTIFICACIONS 

Tota providència o resolució que afecti a l'interessat en el Procediment Extraordinari, li serà notificada 
en el termini més breu possible, amb el límit màxim de deu dies hàbils. Si no s'estableix una altra forma 
expressa en aquest Reglament, les notificacions es faran mitjançant ofici , carta o telegrama, o qualsevol 
altre mitjà, sempre que això permeti assegurar i tenir constància de la seva recepció pels interessats, diri
gint-se a ta seva adreça personal o social , o al lloc expressament designat per a aquells a efectes de noti
ficacions. Si el mitjà de notificació, un cop utilitzat, resultés ineficaç, i no es conegués un altre mitjà de fer 
arribar la notificació a l'interessat, serà vàlida la publ icació d'anunci a un periòdic esportiu d'àmbit català, i 
des de la data del qual continuaran corrent els terminis estipulats que corresponguin. 

5. COMUNICACIO PUBLICA 

Quan la trascendència de les infraccions ho permeti. podrà acordar-se, a més a més, la comunicació 
publica de les resolucions sancionadores, respectant. en tot cas, el dret a l'honor i a la intimitat de les per
sones conforme a la legalitat vigent. 
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6. RECURSOS 

Els escrits en què es formalitzin les reclamacions o recursos hauran de contenir obligatòriament : 

a)EI nom I cognoms de la persona física o denominació social de renillat. Incloent en aquest cas la 
identitat del seu representant legal, i adjuntant fotocòpia de la seva acreditació. 

b)Nom i cognoms del representant de l'interessat. en el seu cas. acreditant-se la dita representació. 

elles al.legaClons que es considerin oportunes, així com les propostes de prova que ofereixin en relació 
amb aquelles. i els raonaments o preceptes en què creguin poder basar les seves pretensions. 

d)Les pretensions que dedueixin de les seves al.legaclons. raonaments I preceptes. 

Els esmentats escrits es presentaran davant l'òrgan competent, a la seva ofiCina de registre SI la hi ha
gués, o bé als llocs previstos conforme el procediment administratiu general , acompanyant còpia o fotocò
pia per ser segellada o dlgilenciada, com a justificant duplicat de la seva interposició. 

7.RESOLUCIONS 

a)La resolucIó d 'un recurs confirmarà, modificarà o revocarà la decisiò recorreguda, i no es podrà, en 
cas de modificació, derivar major perjudici per a l'in teressat. quan aquest siguI l'únic recurrent. 

b)Si l'òrgan competen t per resoldre apreciés l'existència d'un vici formal, podrà ordenar la retroaCCIÓ de 
l'expedient fins al moment en què es va produir la irregularitat. amb indicació expressa de la fórmula per 
resoldre-la. 

c)En tot cas, I sense que això suposi l'exempció del deure de dictar una resolució expressa, transcorre
guts trenta dies hàbils sense que es dict i i notifiqui la resolució del recurs interposat, hom entendrà que 
aquest ha estat desestimat. 

S.DESISTIMENT 

a)Els interessats podran desistir de les seves pretensions a qualsevol fase del procediment. malgrat 
que el desistiment només tindrà efectes respecle de qUi I"hagués formulat. 

b)EI desistiment podrà formular-se per escrit, o bé oralment, mitjançant compareixença de I"lnteressat 
davant de ròrgan competent. que, Juntament a aquell , suscriurà la corresponent diligència. 

C)SI no eXistissin altres interessats o aquells també aceptessin desistir, l'òrgan disciplinar¡ competent 
considerarà finalitzat el procediment en via de recurs. tret del cas que aquest darrer hagués de substan
ciar-se per raons dïnterès general. 

DISPOSICIONS TRANSITORI ES, ADDICIONALS FINALS 

Dlsposlciò transitòria ta .: 
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1.En lanl que no s'hagi creal el CoLlegi Calalà d 'Arbilres d'Escacs, estigui aprovada la seva reglamen
tació i es pugui garanlir la presència d'un àrbitre calalà l ilolal a cada encontre dels campionats d'equips i 
individuals, aquesles funcions les assumiran parcial ment els delegats d'equip o de club, 

2,Sense perjudici de les altres funcions previstes a la Reglamentació General de Competicions de la 
FCE, els delegats, en l'àmbit de la disciplina esportiva, tenen les següents atribucions: 

a)En competicions per equips: 

formular les observacions, impugnacions o reclamacions que cregu in convenients a l'acla de l'enconI re i 
annexes pel seu coneixement per part del Comitè de Competició de la FCE, el qual actuarà segons s'ex
pressa a l'article 23,6 i següents del present reglament. 

- Abans de redactar qualsevol observació a l'acta , els delegats hauran d'in tentar arribar a un acord 
amistós, En cas que això no sigui possible, cada delegat haurà de signar a l'acta conforme s'ha assaben
tat de les observacions que hagin estat formulades per l'altre delegat. 

b)En competicions individuals : 

- El delegat de club farà constar a l'acta de l'encontre les infracc ions que, segons el seu criteri, s'hagin 
produït al mateix, per tal que el Comitè de Competició de la FCE actuï segons s'expressa a l'article 23/6 i 
següents. 

- El club on se celebri l'encontre o els encontres individuals és el que tindrà dret a designar la persona 
que actuarà com a delegat. 

c)En general : 

-A cada encontre només hi pot haver un delegat per equip o club, 

-Els delegats s'hauran d'identificar a l'acta amb tota claredat. 

-Pel fet d'estar actuant com a delegat caldrà suposar en la persona que compleixi aquesta funció un 
perfecte coneixement de totes les vigents Reglamentacions de la FCE , 

3, Malgrat el que es preveu en l'apartat 1 d'aquesta Disposició Transitòria, la Federació Catalana d'Es
cacs podrà designar o autoritzar àrbitres titolats per a un encontre o prova, En aquest cas, seria d'aplica 
ció el que ve expressat als apartats 1 fins al 5 de l'article 23 del present Reglament, pel que fa al 
procediment a seguir. 

Disposició transitòria 2a,: 

l , En cas que la Delegació Territorial de Girona, lleida o Tarragona tinguin Comitè de Competició, 
aquest podrà resoldre sobre assumptes del seu àmbit territorial, quan no siguin fa ltes greus o moll greus, 
Contra les resolucions d'aquests Comitès es podrà apeLlar al Comitè de Competició de la FCE. 

Disposició addicional la,: 

" Totes les infraccions de la Reglamentació General de Competicions de la FCE i altres reglamenta
cions vigents que no estiguin expressament tipificades, seran considerades infraccions LLEUS, excepte 
les que es detallen en el present Reglament de Discipl ina Esportiva com a greus i molt greus. 
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Disposició addicionaI2a.: 

1. Aquest Reglament de Disciplina Esportiva anul.la qualsevol article de la Reglamentació de Competi
cions de la FCE que pugui contrad ir-se amb algun d 'aquest Reglament. 

Disposició tinal : 

Es competència de la Federació Catalana d'Escacs dictar tantes disposicions com siguin necessàries 
per a la interpretació i aplicació del present Reglament de Disciplina Esportiva. 

FEBRER DE 1990 

REGLAMENTACIO GENERAL DE COMPETICIONS DE LA FEDERACIO 
CATALANA D'ESCACS 

1. ARTICLE PRELIMINAR 

1.1. Els presents reglaments seran vàlids per a competicions de la FCE . El que no estigui especificat 
s'haurà de consul tar en els reglaments de la FIDE. 

1.2. Les circulars de la FCE podran modificar en determinats punts el present reglament . 

1.3. Un exemplar d 'aquests reglaments haurà d 'estar a disposició de qualsevol Jugador visitant quan 
s'habiliti un determinat local de joc. 

1.4. No serà considerada circumstància atenuant per a l'aplicació dels presen ts reglament s, o les opor
tunes sancions, el seu desconeixement. 

2. OISTRIBUCIO DE GRUPS O'EQUIPS 

2.1. Seran distribuïts en tres divisions i quatre categories més. 

2.2. Els equips seran agrupats per zones geogràfiques, tant com sigui possible, tenint en compte que si 
es troben a la mateixa categoria diversos equips d 'un maleix club, es considerarà la possibilitat d 'inclou
re'ls en grups dilerents. 

2.3. Per a les delegacions de Tarragona, Girona i Lleida. només hi haurà tres categories, ja que les tres 
divisions agrupen lot Catalunya. 

2.4. Està autoritzada la coincidència de dos o més equips del mateix club en una mateixa categoria o a 
la 2a. divisió de Catatunya. 

3. FASES FINALS DEL CAMPIONAT D'EQUIPS DE CATALUNYA 

3.1. Jugaran a 1 a. , 2a. i 3a. categories els campions de les quatre delegacions per sistema elimlnaton. 
A la 2a. divisió es farà un sistema tipus Play-Oft . 

3.2. Tots els encontres de les l inals d 'equips de Catalunya se jugaran amb el nombre d'escaquers més 
ampli dets previstos per a les quatre delegacions. 

4. INSCRIPCIONS I RENUNCIES 
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4.1. Normes generals 

4.1 1. Per a les proves of icials de la FCE i per a les proves homologades per aquesta, tots els partici
pants hauran d'exhibir la corresponent llicència federativa en vigor, DNI o la credencial de jugador i pre
sentar-la a requeriment dels rivals, àrbitres i delegats. 

4.1.2. Els jugadors classificats directament per a qualsevol final d'una prova individual de caràcter oficial 
hauran de confirmar la seva participació amb quinze dies d'antelació. 

4.1.3. En el Campionat d'Equips de Catalunya és obligatòria la inscripció de tots els equips de 3a. i su
periors a Barcelona : a les delegacions: 2a. i superiors. 

4.1.4. A les proves infanti ls es podran inscriure els jugadors que el 1 r. de gener de l'any en què se jugui 
la fase final corresponent no hagin fet catorze anys. 

4.1.5. A les proves juvenils es podran inscriure els jugadors que el 1 r. de gener de l'any en què se jugui 
la fase final corresponent no hagin fet vint anys. 

42 . Renúncies. 

42. 1. Campionat d'Equips de Catalunya. 

4.2.1.1. Hauran de comunicar-se per escrit a la FCE essent o no cobertes a criteri de la Comissió Es
portiva, d'acord amb la data en què s'hagin comunicat. 

4.2.1.2. Teòricament només es cobriran vacants produïdes a la la. i 2a. divisions de Catalunya: 

a) 1 a. Divisió: cobrirà vacant qui hagi perdut la promoció d'ascens de la 2a. divisió; després, qui hagi 
obtmgut més punts en qualsevol grup de la 2a. divisió, i, si estan empatats, faran un matx de desempat o 
bé seran sortejats públicament (a criteri de la Comissió Esportiva). 

b) 2a. Divisió : 

b. l .) Possibles vacants de delegacions: es cobriran per l'immediat classificat. En cas de continuar la va
cant. es cobrirà a criteri de la Comissió Esportiva. 

b.2.) Vacant d'un equip de Barcelona: es cobrirà amb el millor classificat de l a. categoria de tots els 
grups de Barcelona que hagi obt ingut més puntuació. Si hi ha empat es farà un matx de desempat o sor
teig públic (a criteri de la Comissió Esportiva). 

4.2.2. Absolut, Preferent Especial i Obert (grup A). 

4.2.2.1. Totes les renúncies dels classificats directament seran cobertes per ELO; si hi ha empat, tin 
dran preferència els que no hagin estat sancionats pel Comitè de Competició: després decidirà la titolació; 
si persisteix l'empat tindrà preferència el millor classificat de la temporada anterior; a la fi, se sortejarà pú
blicament. 

4.2.3. Juvenil. Infantil i Femení. 

4.2.3.1. Es cobriran a criteri de la Comissió Esportiva. 

5. DELEGATS 
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5.1. Concepte i funcions. 

5.1. 1. Els delegats són el vincle de relacIó entre la secretaria de la FCE i cadascun dels clubs afiliats a 
aquesta . Hauran de conèixer perfectament els reglaments. assessorar els jugadors del seu club i tramitar 
tots els documents oficials a la FCE . 

5.1.2. Tant en els enfrontaments d'equips com en els Individuals (quan s'hagl ofert el local de JOc) actua
ran com a àrbitres amb les hmitaclons que s'assenyalen al llarg d'aquest capítol . 

5.2. AmpliaCIÓ de les llistes de Jugadors 

5.2.1. Tràmit. 

5.2.1.1. Per jugar proves d'equ ips s'haurà de presentar un imprès nou de relacIó de jugadors anome
nant només els afegits. 

S'assignarà un número bis a la relació . segons la categoria i la força del jugador. Haurà de cursar-se la 
llicència i altres reqUisits, com el MGD. 

5.2.1.2. Per a proves individuals haurà de presentar només l'imprès MGD i la llicènCia. 

5.2.2. Reglamentac ió. 

5.2.2.1. Abans de les tres darreres rondes de la fase prèvia del Campionat d'Equips de Catalunya, la 
llista d'ordre de forces dels jugadors d'un club podrà ser ampliada amb jugadors que encara no hagin tra· 
mitat llicènCia. tenint en compte que. d'acord amb la força teòrica del¡ugador. augmentarà el nombre de tI· 
tulars de l'equip corresponent. 

5.2.2.2. Si un jugador vol renovar la llicència per participar en una prova individual. ho haurà de fer 
abans de la fi del termini màxim d'admissió d'inscripcions de la prova en qüestió. 

5.3. Funcions del delegat local abans de l'inici d 'un encontre o sessió. 

5.3.1. Haurà de comprovar la pOSICiÓ de les agulles dels rellotges (a 1, a2) i restat de funCionament 
d'aquests. coLlocanHos a les taules. al costat dels escaquers i les planllles d·anotacló. 

5.3. t . 1. Quan la sessió SigUi de SIS hores. els rellotges hauran de marcar les 2 h 59 mln. lent el pnmer 
control quan el rellotge marqui les 5. La sessió de sis hores tindrà dos controls , el primer al cap de les 
quatre pnmeres hores (en arribar a les quaran ta jugades) ¡ el segon al cap de les SIS (en arnbar a les sel' 
xanta Jugades). Ritme de 20 Jugades/hora. 

5.3. t .2. Les peces blanques correspondran als escaquers senars de l'equip local: tanmateix . en proves 
Individuals. les blanques correspondran als jugadors anomenats en primer lloc a les llistes d'enfronta· 
ments de les diferents rondes de JOc. quan no se jugui en sistema Round·Robln (lliga). 

5.3.2. Haurà d'ompllr l'acta conforme a l'apartat 5.9. 

5.3.3. Haurà de disposar d'un exemplar dels presents reglaments . les clfculars informatives de la FCE t 

els diversos impresos necessaris, així com sobres "secreta". 

5.3.4. El delegat custodiarà l'acta i els sobres "secreta" entre sessions de JOc. La pèrdua d'un sobre "se
creta", suposa la pèrdua del punt en el Campionat d'equips per a l'equip local. 
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5.4. Documents que haurà de presentar el delegat de l'equip rival (proves d'equips). 

5.4.1, Full d 'alineació dels jugadors, especificant el nom complet , número de llista i categoria d'aquests. 

5.4.2. llista oficial de jugadors per ordre de forces, segellada per la FCE, per a la participació en els 
campionats d'equips. 

5.4.3. Credencials federatives o DNI dels jugadors. 

5.5. Comunicació de resultats. 

5.5.1. Un responsable de cada club haurà de comunicar tots els resultats dels seus equips, tant si han 
guanyat com si han perdut , des de la finalització del matx, mitjançant el contestador automàtic de la FCE, 
fins a les 13 hores del primer dia feiner després de la celebració de l'enconI re . 

5.5.2. A les delegacions de Tarragona, Girona i Lleida, quan la prova no afecti la resta de Catalunya, es 
comunicaran els resultats directament a la delegació, encarregant-se aquesta de comunicar-los a la FCE 
així com d'enviar les actes. 

6. JOC "SUB-CONDICIONE" 

6.1 . Quan els jugadors ilo delegats no es posen d'acord en la interpre tació dels reglaments, poden jugar 
"sub-condjcione" , és a dir, que sobre el resultat de la partida o matx tindrà validesa la interpretació del Co
mitè de Competició respecte d'aquella situació que hagi produït la doble interpretació. Aquesta situació ha 
d'estar reflectida al dors de l'acta assenyalant el temps que marca cada rellotge i l' hora natural en què es 
produeix 1ïncident. 

6.2. Si durant la partida succeís algun incident que no poguessin resoldre els delegats prèvia consulta 
dels reglaments i no hagués la possibilitat de jugar "sub-condicione", s'haurà(n) de suspendre la{es) parti
da{es), efectuant jugada "secreta" i anotant al dors de l'acta ambdós delegats ilo jugadors la seva versió 
amb la signatura d'assabentat del rival. La jugada "secreta", en tot cas, pot efectuar-se "s ub-condicione" 
(veure 6. 1.). L'acta i els sobres "secreta" hauran d'anar dins d'un sobre tancat ¡ signat pels delegats ¡ juga
dors. 

7. IDENTIFICACIO 

7.1. Equips: vegeu apartat 5.4. 

7.2. Individuals. 

7.2.1. Cada jugador haurà d'identificar-se amb la credencial segellada per la FCE o bé el DNI. 

7.2.2. Als campionats in fantils. els jugadors, a més de la credencial. hauran d'identificar-se amb una fo
tocòpia del llibre de família. 

7.3. Torneigs homologats. 

L'organització serà responsable del fet que tots els jugadors tinguin tramitada correctament i en vigor la 
seva llicència oficial de la temporada corresponent . 

8. COMPOSICIO I ALlNEACIO DELS EQUIPS 
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8.0,1. Composició quant a nombre de jugadors al Campionat de Catalunya d'Equips. 

8. l ,I . Primera, segona divisió i primera categoria: deu jugadors, 

8.1.2, Segona i tercera categoria: vuit jugadors. 

8,1.3, Promoció a tercera : quatre jugadors, 

8.1.4, Les delegacions de Tarragona, Girona i lleida poden variar el nombre de jugadors de les catego
ries provincials, però en les finals del Campionat de Catalunya d'Equips s'atendran al model exposat als 
articles 8, 1. l , i 8,1,2. 

8,2. Composició dels primers equips i dels filials , 

8.2,1. El primer equip (H A~) estarà format per tants jugadors com siguin necessaris, a la categoria que 
ostenti. per disputar un encontre. sempre d'acord amb la llista segellada per la FCE d'ordre de forces dels 
jugadors més els números bis corresponents. des del "O b¡s~ fins el bis del darrer nI! de !IIular. 

8.2.2. Els jugadors titulars d'un equip mai no podran jugar en un equip considerat d'Inferior categoria 
d'acord amb la relació d'ordre de forces, 

8.2,3, Si un jugador té un número N bis, aquest serà titular del mateix equip que el jugador amb el nú
mero N, 

8,2,4, Dels equips filials, seran titulars tants jugadors com siguin necessariS a les categories correspo
nents, a continuació dels que hauran d'abastar com a titulars els equips de superior categoria , més els 
Nos, bis que hi pugui haver, 

8.2,5. Com que els equips filials seran anomenats amb les lletres ~8~ , "C", ~D~ , etc., tot i essenI de la 
mateixa categoria , o inclUSivament del mateix grup d 'equips. seran considerats de superior categoria a 
efectes d'alineacions, els equips anomenats amb la lletra anterior. 

8.2,6, Copa Catalana: a les dues divisions i a la, categoria es podran formar dos equips de cinc juga
dors titulars (dels quals un actua com a reserva) segons l'ordre establert a la llista oficial dels deu jugadors 
corresponents teòricament a l'equip. Els fil ials es poden anomenar A-2. 8-1. 8-2, C-I ..... essenI l'A- I el 
primer equip del club. 

8,3. Alineacions d·equlps. 

8.3.1. A l'inici de rencontre, els delegats intercanvien el full d'alineació dels seus jugadors. En el full 
d'alineació poden trobar-s'hi inclosos jugadors titulars d'equips inferiors, tants com hagi considerat neces
sari el delegat. 

8.3,2. En totes les categories. els jugadors hauran d·alinear-se per rigurós ordre de forces : és a dir, que 
mal un Jugador no pot Jugar darrera d'un altre amb número de llista supenor (teòflc més flUIX ), llevat del 
cas de substitució o suplència tractat en el punl 13. 

8.3.3. En cas que, autoritzats per la FC E, dos equips Juguessin una ronda del campionat en una data di
ferent de la programada en el calendari oficial, no es podran alinear en aquest encontre els Jugadors que 
hagin participat amb un altre equip en diferent data però corresponent a la mateixa ronda. 
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8.3.4 . Un jugador no podrà constar en dues actes de diferents encontres corresponents a una mateixa 
ronda. 

8.3.5. Perd el punt global del matx l'equip que realitza una alineació indeguda, encara que no hagi in
tencionalitat . 

9. ESTRANGERS 

9. t . En equips de cinc jugadors podrà actuar només un estranger; el màxim és de dos per equip fins a 
deu jugadors. 

9.2. Els jugadors de nacionalitat andorrana no seran considerats estrangers. 

10. AJORNAMENTS I PARTIDES INACABADES 

10. 1. Les partides inacabades que no decideixen el punt global d'un matx , i siguin avaluables, hauran 
d'arribar al control de les sis hores, després del qual s'enviaran a la Federació per a la seva anàlisi. Si es 
decideix el matx en la segona sessió, i hi ha part ides no decidides, s'haurà d'esperar al primer control de 
temps per ser enviades a la Federació. Tanmateix, i només quan estiguin d'acord ambdós jugadors i el 
punt no decideixi el matx, podran jugar a finish amb un quart d'hora per a cada jugador. 

10.2. Tant en un encontre d'equips com individual, després de la segona sessió, si la partida no s'ha
gués decidit , s'efectuarà jugada secreta en un temps màxim de 15 minuts. Tota la documentació, dins 
d'un sobre tancat, caldrà enviar-la amb caràcter d'urgència a la FCE a l'atenció del Comitè de Competició, 
signat pels dos delegats i indicant. a més a més, el telèfon d'ambdós jugadors. 

SI el Comitè decideix que la partida s'ha de continuar en tercera sessió se jugarà en el mateix local de 
joc en què es va disputar l'encontre , a l'hora i dia que indiqui el Comitè. 

11 . SECRETES 

11 .1. A més del que s'indica a l'articulat del reglament de la F.I.D.E. , ambdós jugadors hauran d'haver 
anotat. escrit en lletra i a continuació de la relació de situació de peces, el nombre total d'aquestes que 
resten a cada bàndol , tancant a continuació el sobre i signant-lo al darrera 

t1.2. El jugador que la la secreta no podrà anar-se'n del seu lloc fins a haver aturat els rellotges, des
prés de la qual cosa no podrà rectificar el moviment inscrit com a "jugada secreta". 

1 I .3. El sobre "secreta" serà custodiat pel delegat del lacar. 

11.4. En els campionats que no siguin arbitrats per àrbitres titulats (no es considera en aquest cas àrbi
tre un delegat), no s'obrirà el sobre que té la jugada secreta si no és en presència d'ambdós jugadors, po
dent-se posar en marxa el rellotge del jugador absent en el moment de la represa de la partida. 

12. ENDARRERIMENTS I INCOMPAREIXENCES 

12.1. Comptant des de l'hora oficial d'inici de l'encontre, un jugador perdrà la seva partida passada una 
hora sense haver estat substitu·l1. tenint en compte que si "enfrontament és entre jugadors de diferents lo
calitats, el local no pot abandonar el local de joc fins passats 90 minuts, perquè si abans d'aquest termini 
es presentés el visitant demostrant que el seu endarreriment ha estat degut a irregularitats dels mitjans 
oficials de transport , podrà començar la partida o el matx sota les següents normes: 60% del temps passat 
a càrrec del visitant. i 40% a càrrec del local ; els justificants s'hau ran d'enviar al Comitè de Competició 
perquè admeti o no la seva validesa. 
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12,2, Un Jugador es considera a tots els efectes de la localitat d 'on és el seu club, 

t 2,3, SI un eqUip no ha presentat la meitat dels seus jugadors a l'inici de l'encontre, tots els rellotges 
funcionaran a càrrec seu, i no pot començar a Jugar cap dels presents. AI final del termini reg lamentari 
sense haver-se presentalla meitat de l'equip. aquest es considerarà que ha perdut per inCOmpareixença, 

12.4, Als renuaments del JOc ajornat, també perdrà la partida per incompareixença un Jugador que no es 
presenti en el termini màxim d'una hora. 

12,5, En els casos d 'Inclemències meteorològIques, nevades. onades de fret. etc, serà la FederaClo Ca
lalana d'Escacs qUi decidirà SI es tracta d'un cas de força major, I SI la ronda de Joc s'ha d'ajornar total o 
parcialment , 

13. SUPLENTS 

13.1. Serà suplent tot jugador titular d'un equip mferior, independentment de l'equip presentat Inicial
ment al delegat contrari .. Un Jugador titular d 'un eqUip no pot ser mal suplent d'aquest equip. 

13,1.1, El Jugador suplent haurà de tenIr un número de llista superior (teòric més flUix ) que el jugador 
supli t. 

13,2 , A panlr dels pnmers 20 minuts de JOc podran efectuar-se dues suplèncIes en equIps de VUit o més 
Jugadors ; en equips de menys de VUit jugadors només podrà haver-hI una suplèncIa, El temps màxim per 
efectuar una suplència és d'una hora després de l'hora oficial. 

13.3. Un Jugador no podrà substItUIr un altre que hagi estaI alineat en un encontre corresponent a la 
mateixa ronda en un altre equip, encara que la ronda se jugui en dates diferents per a ambdós equips, 

14. RETIRATS I ELIMINATS 

14,1, Dues incompareixences. tant en campionats d 'equips com als Individuals, suposen l'elImInació de 
la competició , 

14.2, RetIrats : 

14.2. 1. Els jugadors que en proves individuals participin en categoria preferent no podran retirar-se de 
cap torneig al qual s'hagin inscnt, llevat d'una justificació acceptada pel Comitè de Competició, 

14.2.2. Seran retlfats automàticament dels torneigs de la., 2a. i 3a, categoria a l'Individual de Catalun
ya els jugadors que no tLnguin la opció a l'ascens per la puntuació que tenen, i no hagin comunIcat expres
sament a la FCE el seu desIg de conllnuar en compeltcló . 

14.3. Els Jugadors o equIps retirats o eliminats després d 'haver arribat a la meItat del torneig continua
ran amb la puntuació obtinguda fins a aquell moment als electes de la classi ficació. 

14.3,1. SI un equip o Jugador es retIra o es elimInat abans de la meitat det lornelg, seran anul.lats tots 
ets punts fets , als efectes de la classificació. 

15. SUPERPOSICIO DE CALENDARIS ESPORTIUS 
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15.1. Si un jugador o equip queda afectat per la superposició de calendari esportiu de la FCE i els de la 
FEDA o la FIDE, haurà de soLlicitar per escrit , amb la suficient antelació. a la FCE que estudi. el cas per 
IaI de trobar una solUCIÓ factible i d'acord amb els reglaments. 

15.2. Si la prova que se superposa amb el calendari català no és de caràcter oficial, és a dir, que és de 
caràcter amistós o bé un obert, per exemple, la Comissió Esportiva de la FCE està facultada per decidir SI 

la prova en qüestió es pot considerar oficial o bé no s'admet la superposició, amb la qual cosa no s'avan
çaria o endarreriria cap partida ni cap ronda. 

15.3. Si per l'esmentada superposició de calendaris es variés el calendari de la FCE, el local de joc pre
vist no variarà. 

15.4. Si varia el calendari d 'una prova que se juga pel sistema Round-Robin (lliga). la Comissió Esporti
va designarà dissabtes i dies festius (si pot ser, abans de la ronda corresponent) per jugar les partides que 
estiguin afectades, 

15.5. Ouant a les alineacions, en proves d'equips, local i visitant hauran d'anunciar amb antefació les 
alineacions dels escaquers corresponents als jugadors afectats, en sobre tancat indicant el contingut. La 
resta de jugadors disputaran l'encontre normalment en la data assenyalada al calendari si la Comissió no 
es pronuncia en cap altre sentit. 

15.6. Ouan estigui afectada la darrera ronda d 'una competició i els llocs classificatoris més importants, 
aquesta ronda serà endarrerida. 

15.7. Ouan estigui afectada una ronda de la Copa Catalana, la Comissió Esportiva decidirà si l'equip im
plicat pot passar a la següent eliminatària sense jugar. 

15.8. SI la prova és indiVidual i se sorteja pel sistema suís, afectant només una ronda, la Comissió Es
portiva designarà un dia per jugar la (es) partida(es) entre la ronda afectada i tres dies després de la se
güent. 

15.8. 1. SI afectés més rondes consecutives, el(s) jugador(s) haurà(n) d'escollir entre les dues competi
cions. 

15.8.2, Si succeís (15.8. ) a la darrera ronda d'un campionat. aquest podria ajornar-se a criteri de la Co
missió Esportiva de la FCE. 

15.9. Els jugadors estrangers no estaran afectats per aquest article quan no representin el nostre territo-
ri . 

15.10. No s'acceptarà l'avenç ni el canvi de local en les dues últimes rondes de qualsevol campionat ofi
Cial o homologat de la FCE, llevat del que s'indica a l'apartat 15 de superposició de calendaris. En qualse
vol cas. es necesSItarà el permís de la Comissió Esportiva per a una modificacIó de data o de local de joc. 

COMISSIO ESPORTIVA 
1. Composició. 

1. 1. Et nombre de membres de la Comissió Esportiva oscil.larà entre cinc i vuit, inclàs un responsable 
nomenat pel Consell Executiu de la FCE. 

1.2. Els membres seran escollits pel responsable de la ComiSSIÓ Esportiva esmentat abans amb el vist
i-plau del Consell Executiu. 
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2. Periodització dels nomenaments. 

2.1. Els membres de la ComissIó Esportiva seran elegits per un període de dos anys i. al final d 'aquest 
temps. posaran a disposició del responsable les seves places, podent tornar a ser escollits. 

2.2, Els dos anys comptaran a partir de la data de la celebració de les darreres eleccions generals per 
al nomenament de president de la FCE. 

3. Baixes. 

3.1. Un membre de la Comissió Esportiva podrà ser donat de baixa per votacIó unànime de la resta de 
components d'aquesta o per acord del Consell Executiu. 

3.2, Serà motiu de baixa la no assistència a cinc reunions consecutives o deu d'alternes. 

3.3. Quan es produeixi una baixa dels nomenats en principi. per qualsevol circumstància, el responsa
ble de la Comissió consultarà amb la resta dels membres per tal de cobrir-la de nou. 

4, Estructura. 

4.1, President: serà el responsable nomenat pel Consell Executiu ; ha de pertànyer a aquest. 

4 ,2 , Secretari : serà anomenat per la Comissió Esportiva: aixecarà les actes de les reunions. 

4 ,3 , Vocals: per a les diferents tasques pròpies de la Comissió Esportiva, com per exemple l'avaluació, 
reglamentació. organització de torneigs , propostes de sancions j expedients, torneigs de promoció de JU
gadors d 'èlite. etc. 

5. Competències, 

S, l , Totes les esmentades com a funcions dels vocals de la Comissió i d'acord amb el punt 9.4 . dels VI ' 
gents esta tuts de la FCE. 

5.2. SupervisIó dels presents reglaments dels lornelgs oficials I homologats de la FCE. 

5.3. Supervisió de l'organització dels torneigs que consideri convenient la Comissió. 

6. Dependència, 

6 ,1. Reunits la Junta Directiva o el Consell Executiu de la FCE., prèvia convocatòria de dos membres 
de la Comissió Esportiva i un del Comitè de Competició, podran revocar qualsevol deciSIÓ d'aquesta des· 
prés d 'haver discutit els assumptes amb profunditat. 

7. Votacions, 

7. 1. Totes les propostes i acords de la Comissió Esportiva seran presos per majoria Simple de vots, 

7.2. El president tindrà val diriment en cas d 'empat. 

7.3. Serà necessari, perquè tingui validesa una votació , el vot de la meitat més un dels membres nome· 
nats de la Comissió, 
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8. Convocatòries de reunions. 

8.1. Seran efectuades per la Secretaria de la FCE amb una antelació mínima prudencial. 

NOTA : Els membres hauran de mantenir la màxima discreció sobre les votacions particulars i assumir 
com a propis els acords de la Comissió. 

RECOMANACIONS GENERALS PER A LES DELEGACIONS 

1. Els clubs de Tarragona, lleida í Girona haura n de tramitar les soUicituds i inscripcions mitjançant la 
seva delegació, per duplicat. 

2. La secretaria de la delegació s'encarregarà d'abastar dels impresos necessaris tots els clubs afiliats a 
aquesta. 

3. Les delegacions hauran d'informar puntualment a la FCE de qualsevol esdeveniment escaquíst ic que 
organitzín, qualsevol convocatòria d'assemblea o modificacions del calendari oficial de proves o del pre
sent reglament. 

4. Enviaran la documentació, ronda per ronda, de cada torneig que organitzin, amb resultats i classifica
ció final. Si el sistema de joc los el suís, i s'hagués de comptabilitzar ELO, hauran d'enviar també les fitxes 
emprades o fotocòpia, amb indicació, per a qualsevol prova , dels ret irats i eliminats. També S'enviaran els 
dos originals de les planilles d'anotació dels jugadors de preferent per a l'arxiu de partides. 

5. Les delegacions de Girona, lleida i Tarragona. si tenen representants a la Final del Campionat Abso
lut de Catalunya , hauran de cobrir les despeses dels jugadors quant a viatges (i estades. si se jugués per 
sistema lliga). 

NORMATIVA PER A L'ORGANITZACIO DE PROVES OFICIALS DE LA 
F.C.E. 

Els organitzadors de proves oficials hauran de presentar els següents informes: 

1. Informes de l'àrbitre, director de l'organització i Comitè de Competició. 

2. Informe. ronda a ronda, dels resultats obtinguts pels participants amb la classificació final . 

3. En cas de part icipar-hi preferents: originals d'anotació per dupl icat. 

4. En cas de ser suís el sistema emprat per als sorteigs. les fitxes de tots els jugadors que s'han fet se
vi r a tal efecte, incloent les dels retirats i eliminats. 

5. En cas de ser Round-Robin (lliga) el sistema emprat per al sorteig. er quadre de classificació i pun
tuacions dels jugadors. i 

SISTEMES D'APARELLAMENT PUNTUACIO 
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1. Su ls. 

1.1. EL slslema suís conSisteix bàsicament, a enfrontar els Jugadors de la mateixa puntuació. procurant 
canviar el color de les peces per a cada jugador a cada ronda. 

1.2. Normalment. el nombre de rondes osciLla entre SIS I deu. I hi poden participar una gran quantitat de 
Jugadors (vegeu el sistema SUIS FIDE). 

2. Round-Robin (lliga). 

2.1. El sistema Round-Robln (lliga) s'aplica normalment quan el nombre de Jugadors és reduil: s'hi en· 
fronten tols con tra tots (vegeu el quadre Round-Aobin) . 

3. Eliminatori. 

3.1. El sistema eliminatori tracta bàsicament de trobar un campió el més aviat possible. fent que el Juga
dor o equip que perdi un partit. només. no pugui continuar en competició. Per exemple. donats els equips 
1,2.3, 4, 5, 6.7, 8. per ordre de forces teòric , s'enfrontarien així : 

1.. 

xl ". 
5 .. 

y1.. 
3 .. 

x2 .. 
7 

CAMPIO 
2 .. 

x3 .. 
6 .. 

y2 .. 
4 

x4 
8 .. 

1a. ronda 2a. ronda 3a. ronda 
1/4 final semifinal final 

3 .1.1. A la Copa Catalana, els equips eliminats per un altre de superior categoria tenen dret a Jugar les 
eliminatÒries entre equips de la seva categoria . 

4. Puntuació. 

4.1. L'eqUip o Jugador que guanya un partit obtindrà un punt, SI empata mig I SI perd zero. 

4.1.1. A voltes s'ulllitza el sistema Olímpic per a les competicions d'eqUips, que conSisteix a anotar-se 
l'equip tants punts com hagin obtingut els seus Jugadors, d 'acord amb l'apartat 4.1. 

DESEMPATS 
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1. Apl icació dels sistemes de desempat a les proves oficials de la F.C.E. 

1.1. Campionats d 'Equips. 

1.1.1. S'aplicarà en primer lloc el resultat particular. després del Sonnenborn-Berger, a continuació el 
Kashdan, després el sistema Holandès. 

1.2. Copa Catalana. 

1.2.1. Sistema Holandès. 

1.3. Individual del sistema suís. 

1.3.1. S'aplicaran els següents desempats: puntuació progressiva acumulativa . després el sistema Bu
cholz amb tots els contrincants, a continuació el resultat personal , el Sonnenborn-Berger i el Kashdan. 

1.4. Campionat Individual lliga. 

1.4.1. Sonnenborn-Berger, particular, Kashdan -421 -, Color (negres guanyen). 

1.5. Finals Catalanes d'Equips. 

1.5.1. Sistema Holandès. 

1.6. Premis en metàl.l ic. 

1.6.1. Seran repartits entre els empatats a punts a la classificació final. 

1.7. Empats a ElQ per a inscripcions. 

1.7. 1. Quan s'exigeix un ELO mínim per inscriure's en un torneig o el nombre de places és limitat i els 
jugadors tenen el mateix ELO, es consideraran els següents criteris per al desempat: 

1.7.1.1. Tindran prelerència els que no hagin estat mai sancionats pel Comitè de Competició. 

1.7. 1.2. Tindrà preferència el jugador titolat (MC, MN, etc.) . 

1.7. 1.3. Tindrà preferència el millor classificat de l'any anterior a la mateixa prova i al mateix grup. 

1.7. 1.4. S'efectuarà sorteig públic. 

2. Definicions dels sistemes de desempat. 

2.1.Bucholz: per cada jugador es troba la suma dels punts obtinguts pels seus adversaris. 

2.2. Sonnenborn-Berger: es troba la suma de punts dels adversaris que ha batut, i s'afegeix la meitat 
de punts dels adversaris amb els que ha empatat. 

2.3. Kashdan: consisteix a donar a cada jugador empatat quatre punts per victòria. dos per cada en
contre empatat i un per cada partit perdut. 
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2.3.1. Els partits guanyats o perduts sense jugar compten com dos punts. 

2.4. Acumulatiu : per a cada empatat es troba la suma dels resultats acumulatius després de cada ran· 
da. 

2.4. 1. Per exemple: SI un Jugador aconsegueix una victòria a la 1 a. ronda, perd les partides 2, 3 I 4 I la 
taules a la 5, la suma dels resultats acumulatius després de cada ronda serà " " " 1 t 1.5 '" 5,5. 

2.5. Holandès: el sistema Holandés o de coeficient multiplicador consisteix a multiplicar els punts obtln· 
guts pel primer escaquer a rencontre ( l , 0.5 o O) pel nombre total dels components de l'equip (n); amb els 
punts del segon escaquer multiplicarem per n· ' : amb el tercer , per n·2, etc. , i després sumarem els punts 
totals obtinguts pels equips. 

2.5.1 . SI després d'aplicar aquest sistema en un torneig eliminatori persisteix l'empat. decidirà el resultat 
del primer escaquer; si han empatat es mira el segon, etc. 

2.5.2. SI amb tot això persisteix l'empat. l 'equlp amb el jugador que hagi jugat al primer escaquer amb 
negres guanyarà el partit . 

REGLES PER ALS ESCACS ACTIUS (FIDE 1987) I ANEXES (FIDE,1988) 

DURACIO DEL JOC 

, . Cada jugador ha de realitzar tots els seus moviments en el temps de 30 minuts del seu rellotge. 

2. Ambdós jugadors han d 'anotar la partida jugada per jugada, fins que a un d 'ells li restin menys de 5 
minuts en el seu rellotge. 

EL RELLOTGE 

3. Cada rellotge ha de tenir un dispositiu especial (bandera ) que marqui el final del perlode de temps. 

4, Abans d'iniciar la partida els jugadors han de revisar la posició de les peces I el temps marcat al re· 
1I0tge, SI ometen això. no s'acceptarà cap reclamació després de qué cada jugador hagi fet la seva prime· 
ra jugada, llevat de mutu acord, 

5. Cada Jugador ha de prémer el rellotge amb la mateixa mà amb què mou les peces. ExcepciÓ: està 
permès ullhlzar ambdues mans per realitzar l'enroc. 

6. L'àrbitre decidi rà a l'iniCI del torne ig la coUocacló dels rellotges. Els Jugadors se seuran cara a cara , t 
el que dugUI negres decldtrà a quin costat de l'escaquer se seu. 

, 7, Cap Jugador pOl cobrir més o menys permanentment el botó del seu rellotge . 

8. En el decurs del joc, el rellotge no pot ser subjectat per cap jugador. 

PARTIDA GUANYADA 

9. Una partida és guanyada pel jugador: 
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a) que fa mat al rei contrari. 

b) quan el seu oponent declara que abandona, 

c) quan la bandera del seu oponent cau abans. que la partida acabi d'altra manera, 

la, Un jugador pot reclamar la victòria aturant ambdós rellotges i notificant-ho a l'àrbitre, Per reclamar la 
victòria sota la regla 9,c" la bandera del reclamant ha d'estar aixecada i la de l'adversari caiguda, després 
de què els rellotges hagin estat aturats, 

PARTIDA TAULES 

lI , Una partida és taules: 

a) si un dels dos reis és ofegat, 

b) per acord dels jugadors durant el joc (no abans o després), 

c) si la bandera d'un jugador cau després de què la bandera de l'altre hagi caigut i no s'hagi reclamat la 
victòria. 

d) Quan un dels dos jugadors no té prou material per fer mat i la bandera de l'altre ha caigut. 

12. El jugador amb les peces blanques ha de notificar el resultat de taules a l'àrbitre. 

13. Certes regles preveuen que un jugador guanyi per temps quan la posiciÓ de l'escaquer no ho justifi
ca. La partida és taules quan s'arriba a un d'aquests finals , on la possibilitat de victòria és exclosa per als 
dos bàndols (ídem 10.7. a "Laws ol Chess") : 

a) rei contra rel. 

b) rei contra rei i alfil (o cavall) , 

c) rei i alfil contra rei i alfil, quan els dos alfils estiguin en diagonals del mateix color, 

14. A més, un jugador pot reclamar taules amb la seva bandera aixecada, recolzant-se en una planella 
completa si és necessari , pels següents motius: 

a) ell pot mantenir el rei contrari en escac continu (si això resulta ser fals , a l'adversari del reclamant se 
li concedeixen dos minuts de temps addicional) , 

b) El seu oponent no té oportunitats pràctiques de guanyar (si això resulta ser fals, el reclamant és pe
nalitzat d'igual manera que en el punt 14.a.). 

Es consideren posicions sense possibilitats pràctiques de guanyar: 

- dama contra dama (o torre contra torre, o alfil contra alfil , o cavaU contra cavaU o peó contra peó). 

- torre contra cavall o allil . 

- alfil contra cavall (o cavall contra alfil) . 
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- alfil contra peó, o cavall contra peó, o torre contra peó, 

- dama contra torre (o alfil o cavall o peó) 

- rei contra alfil "dolent" i peó de torre si el rei de reclamant controla la casella de coronació , 

En les posicions anteriors, en cas de material desigual. només el bàndol amb avantatge pot reclamar 
les taules , 

NOTA: En tots els casos s'exceptuen les posicions en què el bàndol opost al reclamant tingui la possibi
litat demostrable d'una victÒria forçada. Per la seva banda, el reclamant pot tenir més material que l'es
mentat. 

c) Quan estigui clarament guanyat. 

d) Si la posició és clara de taules, 

L 'ARBITRE 

15, En cas de disputa, ambdós jugadors han d 'aturar el rellotge mentre l'àrbitre és Cridat. Totes aques
tes regles estan subjectes a interpretació de l'arbitre , contra la qual decisió podrà reclamar-se al Comitè 
d'Apel.lació . 

16, L'àrblte no ha de manipular el rellotge llevat del cas de disputa o quan els dos jugadors aixi ho de
manin, 

17, Els espectadors i jugadors d 'altres partides no poden parlar o intervenir de qualsevol altra manera 
en el joc, SI un espectador interferís de qualsevol manera. per exemple cridant l'atenció en una caiguda de 
bandera o sobre una jugada il.legal. l'àrbitre pot anuLlar la partida i decidir que se n'ha de jugar una altra 
en el seu lloc, i també expulsar l'espectador de la sala de joc. L'àrbitre, a més a més s'ha d'abstenir de cn
dar l'atenció d'una caiguda de bandera o d 'un moviment il.legal, ja que això és de completa responsabilitat 
dels jugadors. 

MISCEL. LANIA 

18. Si un Jugador desplaça aCCidentalment una o diverses peces. ha de col.locar-Ies correctament dintre 
del seu temps. Si és necessari . l'adversari pot posar en marxa el seu rellotge sense real itzar cap jugada 
per assegurar-se que el restabliment de la posició es realitza en el temps de l'altre jugador. 

19. Per a tol allò que no contradigui aquestes regles s'utilitzarà el reglament de la FIDE de la partida 
normal. De manera particular . l'article 7. "la peça tocada" , resta amb tota la seva força . 

Si un Jugador primerament toca una peça i després en mou una altra, el seu contrincant ha de tornar a 
posar el rellotge de l'adversari en marxa. i. si cal , mlormar-1i que ha de realitzar el seu moviment d'acord 
amb l'art. 7 del reglament de JOc. 

20. Un moviment es considera completat quan la mà del jugador ha deixat anar la peça, d'acord amb 
l'arI. 6 del reglament. 

21. Els moviments il.legals no advertits per ambdós jugadors no es poden corregir posteriorment m po
den dur a una posterior reclamació de victòria . Excepció: quan els dos reis resten en escac i es pOl solu
cionar aquest problema en recolar una jugada de cada bàndol : en cas contrari, la part ida és taules. 
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22. Si després d'una reclamació pel contrincant, l'àrbitre està d'acord : 

a) amb què el jugador ha violat els art. 7, 8, 18 o 19 d'aquestes regles o l'art, 1S.Ld. de les Lleis dels 
Escacs, 

b) o que el jugador ha fet un moviment i\.legal, 

c) o el jugador per segona vegada o ulterior .. 

c. 1.) ha violat els art . 2 o 5 d'aquestes regles 

c.2.) ha fet un moviment ambigu, 

L'arbitre pot penalitzar el jugador donant 2 minuts de temps extra al seu oponent. 

Quan està disponible un rellotge d'escacs especial per a escacs actius, el qual dóna a un o ambdós ju
gadors una continuació addicional de 10 segons per moviment, el temps de regulacions d'aquestes regles 
ha d'aplicar-se (Comissió d'Escacs Actius). 

23. Abans d'un torneig d'Escacs Actius , els organitzadors han de donar una còpia d'aquest reglament a 
cada jugador, o, si això no és possible, coUocar un nombre suficient de còpies a la sala de joc, almenys 
mitja hora abans de l'inici del torneig. 

24. Els torneigs jugats sola aquestes regles poden ésser avaluats en una llista apart establerta per als 
Escacs Actius. En aquests torneigs no es podran jugar més de 6 rondes diaries. 

25. A causa de les especials condicions dels Escacs Actius , els jugadors han de comportar-se d'una 
manera ètica dins de l'esperit del joc net. Els àrbitres poden prendre mesures disciplinàries contra aquells 
jugadors que no compleixin aquests principis, 

REGLAMENT DE PARTIDES RAPIDES DE LA FIDE 

DURADA DE LA PARTIDA 

t . Un jugador ha de fer tots els seu moviments en 5 minuts del seu rellotge. 

EL RELLOTGE 

2. Tots els rellotges han de lenir bandereta. 

3, Abans de començar la partida, els jugadors han de verificar la posició de les peces i l'exactitud del 
seu rellotge. Si no es fa , no s'admetrà cap reclamació un cop el jugador hagi fet la seva primera jugada, 

4. El jugador ha de locar el rellotge amb la mateixa mà que ha jugat la peça. 

En el cas de l'enroc es poden utilitzar ambdues mans. 

S, L'àrbitre ha d'indicar a l'inici dellorneig el lloc dels rellotges, i el jugador de negres escollirà el costat 
de l'escaquer on vol seure. 
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6. Un Jugador no té dret a cobnr de forma més o menys permanent el botó del rellotge amb el dit 

7. Durant la partida cap Jugador no podrà agafar el rellotge amb les mans. 

PARTIDA GUANYADA 

8. Un Jugador guanya una partida quan : 

a) la mat al rei contrari . 

b) l'adversari abandona. 

c) l'adversari fa un moviment ¡Llegal, la qual cosa inclou deixar o posar el rei en escac. però només 
quan el contrari reclama la victÒria abans d'ell tocar una peça (veure pun t 18). En tal cas es permet menjar 
el rel en senyal que ha estat deixat o posat en escac, si el moviment ha estat completat. SI el rel és captu
rat abans de prémer el rellotge , la partida és taules. 

d) l'adversari ha esgotat el seu temps (bandereta calguda) abans que la partida acabi d'una altra mane
ra . 

9_ El mateix jugador ha d'aturar els rellotges reclamant Immediatament l'àrbitre, quan la reclamacIó es 
fa en base al punt 8.d. La bandereta pròpia ha d'estar aixecada i ta contrària caiguda després d'aturar els 
rellotges . 

SI han calgut les dues banderetes la partida és taules. 

PARTIDA TAULES 

10. Una partida és taules quan: 

a) un dels reis està ofegat. 

b) per acord entre els Jugadors durant la partida (no abans o després). 

cl quan la bandereta d'un jugador ha caigut després que calgués la del contral sense que hi hagués re
clamacIó. 

d) hi ha escac continu, o SI un Jugador demostra una repetlclólorçada de ta pOSICIO en les condiCions de 
l'art. 18.2. del Reglament de Joc. 

el els dos Jugadors no tenen sufiCient material per donar mat, és a dIT. exclUSivament rei contra rei. rel i 
alfil contra rei , rei i cavall contra rel , rel i alfil contra rel i alfil del mateix color. 

f) un dels dos jugador no té prou material per donar mat (veure 1 O.e.) I la bandereta del contrari ha cai 
gut. excepte SI el Jugador que té temps pot demostrar que és capaç de donar mat amb el matenal que té . 

g) SI un Jugador té 30 segons com a minlm. o menys de 30 però més que l'adversal en una pOSICiÓ ob
via de taules, el jugador pot reclamar taules. Si l'àrbitre no està d'acord es continua Jugant. 

11 . El Jugador de blanques aVisa l'àrbitre del resultat en cas de taules. 
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ALTRES ARTICLES 

12. Si un Jugador tomba accidentalment una o diverses peces ha de coUocar·les dins del seu temps. Si 
cal , el contrari pot prémer el rellotge sense jugar per assegurar-se que la regla s'aplica. 

13. El jugador ha de complir les regles de la FIDE i les seves Interpretacions, sempre que no es contra
diguin amb aquestes normes. 

En particular, la regla -peça tocada" és totalment valida. Si es toca una peça i se'n juga una altra. el seu 
con trari ha d'engegar-li el rellotge i informar-lo. si cal, que ha de jugar la peça segons l'art. 8. 

14. En cas de desacord o conflicte poden aturar-se els dos rellotges esperant l'arribada de l'àrbitre. La 
decisió d'aquest és inapel.lable per a la interpretació d'aquestes regles. 

15. Els espectadors i Jugadors d'altres partides no poden parlar o intervenir, Si una intervenció és greu 
(assenyalar la caiguda d'una bandereta o una jugada il,legal) , l'àrbitre pot aul.lar la partida fent-ne jugar 
una altra i, fins i tot, expulsant el culpable. L'àrbitre no ha d'assenyalar les caigudes de bandereta o juga
des il.legals; això és assumple dels jugadors. 

16. L'àrbitre no loca el re llotge llevat del cas de conflicte o SI els dos jugadors ho demanen. 

17, Una jugada està feta quan la mà del jugador ha deixat la peça jugada. 

18, Les Jugades i!.legals que no són observades pels dos jugadors no poden corregir-se sobre la marxa, 
ni es pot fer una petició com la del punt B,c, 

19, Abans de l'Inici d'un iOrneig de ràpides, els organilzadors han de donar un exemplar del presenl re
galemenl als jugadors, i si això no és possible, vetllar perquè un nombre suficient d'exemplars estiguin vi
sibles a la sala de joc, almenys mitja hora abans de començar la prova. 

NORMATIVA PER A TORNEIGS TANCATS 

Perquè un torneig Sigui homologable per a l'ELO CATALA i per a l'obtenció de normes de MESTRE CA
TALA, haurà de complir un dels següents requisits : 

PER A HOMOLOGACIO D'ELO CATALA 

I) Esser vàlid per a ELO INTERNACIONAL 

2) Com a mínim el 50% dels participants hauran d'ésser de diferent club, hauran d'ésser tots de catego
ria preferent. I amb una mitjana d'ELO de 2.100 punts. 
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PER HOMOLOGACIO DE NORMES DE MESTRE CATALA 

1) Esser vàlid per a ELO INTERNACIONAL 

2) Com a mínim el 50 % dels participants hauran d'ésser de diferent club. el jugador amb ELO més baix 
haurà de tenir un mínim de 2.175 punts. llevat d'una plaça d'ELO inferior a criteri de l'organització, i la mit
jana d 'ELO del torneig no podrà èsser inferior a 2.200 punts. 

NOTA: TOT TORNEIG TANCAT, PER ESSER HOMOLOGAT, HAURA DE TENIR UNA DURADA MINI
MA DE 9 RONDES, I COM A MINIM DE 10 JUGADORS. 

NORMATIVA PER A TORNEIGS OBERTS HOMOLOGATS 

Tots els clubs que organitzin torneigs oberts i desitgin l'homologació per la Federació Catalana d' Es
cacs hauran d'atenir-se a les següents normes: 

1.Sol.licitar-la per escrit, anualment abans del 30 de juny. 

2.No s'acceptarà l'homologació de torneigs Que coincideixin en les dates amb d'altres ja establerts ¡ que 
estiguin situats en un radi inferior a 30 Km. 

3.Com a mínim hauran de tenir una durada de vuit rondes. Per a ser vàlid per aconseguir norma de MC 
haurà de ten ir una durada de 9 rondes o més. 

4,Per cada grup de categories haurà d'haver-hi un mínim de vint- i-cinc jugadors, Preferentment jugarà 
cada ca tegoria per separat. En cas que no es pugui, s'acceptarà com a molt barrejar segones amb terce
res i primeres amb preferents, Quan juguin segones i terceres jun ts, els jugadors de segona que ja no pu
guin pujar no podran ser enfrontats amb jugadors que encara puguin ascendir. Nomes podràn jugar amb 
jugadors que tampoc puguin pujàr , 

5.EI reglament s'haurà de remetre per la seva aprovació a la Federació la qual contestarà amb un certi
ficat d'homologació. que haurà de ser col.locat en un lloc visible de la sala de joc durant la celebració del 
torneig. 

G.La llista amb el tolal de jugadors inscrils haurà d'estar en poder de la FCE abanç de començar la se
gona ronda. 

7.En el reglament de joc haurà d'aparèixer el nom del director del Torneig i de l'àrbitre, que hauran de 
ser persones reconegudes per la FCE. 

8.Un cop acabat el torneig haurà un plaç de 4 dies hàbils per la presentadó a la FCE de Iotes les fitxes 
(inclosos els retirats i eliminats), a les planilles, la classificació final del torneig i un informe de l 'àrbitre. del 
Director de la prova i del Comitè de Competició amb les incidències que s'hagin produït. 

9 .Abonar les següen ts quotes : 2000 ptes. per cadascuna de les categories de tercera, segona i prime
ra , i 4000 pIes. quan juguin preferents. D'aquesta manera el màxim que pot pagar un torneig amb Iotes 
les categories és de 10000 pIes .. si només juguen segones i terceres la quantitat a pagar seria de 4000 
ptes., si lan sols juguen primeres i preferents haurien d 'abonar 6000 ptes. en lotal. 
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LA COMISSIO ESPORTIVA PODRA ANUL.LAR QUALSEVOL PROVA DAVANT D'IRREGULARITATS 
EVIDENTS. 

ASCENSOS DE CATEGORIA 
De la 1 a. a preferent: 

PUNTS NECESSARIS MITJANA ELO 
11 R IOR 9R 8R 

5.5 
6 
7 
7.5 

5 
5.5 
6 
7 

4.5 4 més de 2125 
5 4.5 de 2.075 a 2.125 

5.5 5 de 2.025 a 2.075 
6.5 5.5 li ns a 2.025 

Les incompareixences compten com a 2.000. 

Els jugadors de 1' ., a efectes de mitjana d'ELO, als seus adversaris els comptaran com a 2.000. 

A efectes de ràting . els jugadors amb avaluació catalana faran valer aquesta, en qualsevol torneig on 
participin jugadors de " . de la Federació Catalana, per tal de comptar els punts necessaris per a l'ascens 
a preferent. Els jugadors sense avaluació catalana comptaran la seva avaluació internacional , i I en cas de 
no tenir-se tampoc. la seva avaluació espanyola. Si no posseeixen cap d'aquestes tres avaluacions, als 
seus adversaris se 'ls comptarà de la següent manera : 

-Si et jugador en qüestió ha fet el 50% o menys de la puntuació total possible al final del torneig , es con
siderarà que s'ha enfrontat a un jugador d'avaluació 2.000. 

-Per cada mig punt que el jugador faci pels seus adversaris- com un jugador 50 punts ELO més fort (ai
xí, per exemple: 4/8=2.050 , 5/8=2. 100, 518=2.150. etc., fins a un màxim lolal possible de 2.550 : 
11111 =2.550). 

TAULA D'ASCENSOS DE 3' , A 2' . I DE 2' , A 1' , 

B RO'-DES 

"0 de Segone::J "0 d e Ter cere::J Pv.nt ::J ne c e::J ::Js:r:i ::J per s ~cend :ir 
d e 3 a . a Za . d e Za. a 1a . 

O B 6 7 
1 7 6 7 
Z 6 5 * 7 
3 5 5* 7 
4 4 5 6T 
5 3 4* 6* 
6 Z 4* 6 * 
7 1 4 6 
B O 4 6 

9 RO.-DES 

"0 d e Se g o n e::J "0 d e T e r cere::J Pv.nt ::J nece::J::Jsr:i::J per s ::Jce ndir 
d e 3a, a Za , d e Za. a 1a . 

O 9 7 B 
1 B 6* B 
Z 7 6* B 
3 6 6 7T 
4 5 6 7T 
5 4 5 * 7 
6 3 5 * 7 
7 Z 5 6* 
B 1 5 6T 
9 O 4* 6* 
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OBTINDRAN EL TITOL DE MESTRE CATALA 

-El campió i sots-campió de Catalunya Absolut. 

-EI¡ugador amb títol de Mestre F1DE o amb norma de Mestre Internacional. 

-El Campió d'Espanya Juvenil . 

-Els Cinc primers classificats del Campionat d'Espanya Individual. Fase Final. 

-Amb 3 normes de Mestre Català s'adquireix el títol de MC. 

OBTINDRAN NORMES DE MESTRE CATALA 

-Superant 2.300 punts ELO a la llista d'avaluació. havent jugat 16 partides o més. 

-El campió i sOls-campió del grup A de robert de Barcelona. 

-Els qui superin percentatges en torneigs homologats per aquesta Federació. Aquests percentatges se
ran del 50% per a una mitjana de 2.375 punts ELa. Cada punt que rebaixi aquest valor farà augmentar 
en un 0, t % el percentatge demanat per a l'obtenció de norma. La mitjana d'ELO haurà de ser superior a 
2.175. 

-Tol Jugador que durant un període de dues temporades no aconsegueixi cap norma de Mestre Català, 
en perdrà una de les anteriorment aconseguides. 

-En cas que algun jugador a la darrera ronda d'un torneig faci norma de Mestre Català, fins i tot per
dent. ta farà en qualsevol cas. En cas que la faci fent taules, la farà també guanyant. 

·EI Campió del Campionatlnterterritorial . 

-Els Campions provincials de LLeida. Girona i Tarragona. 

·Per a les Delegacions Territorials de LLeida, Girona i Tarragona el minim de mitjana d'ELO per a l'ob· 
tenció de norma en Torneigs homologats serà de 2150. 

REGLAMENTACIO SISTEMA SUIS 

Segons el Reglament aprovat per l'Assemblea General de la FIDE de Sevilla (1987), amb les modifica
cions posteriors de l'Assemblea de Puerto RIco (1989). 

l ' . PART: PRINCIPIS GENERALS O·EMPARELLAMENT 

Al PRINCIPIS BAS ICS OEL SISTEMA SUIS 

1. Abans de començar el torneig s'informarà als participants de quantes rondes es disputaran . 
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2. Dos jugadors només es poden enfrontar un cop entre si al llarg del torneig. 

3. Els jugadors només poden ser emparellats amb altres que tinguin la mateixa puntuació o una puntua
ció el més semblant possible a la seva. 

4. Mentre sigui poss ible , es procurarà que a cada jugador se li atorgui el mateix nombre de vegades 
l'oponunitat de jugar amb peces blanques com amb negres. 

5. Mentre sigui possible, als jugadors se'ls atorgarà cada cop, per a la ronda següent. el color altern del 
que hagin tingut a la darrera partida. 

6, L'ordre final de classificació dels jugadors ve determinat per la suma dels punts aconseguits: 1 punt 
per a cada victòria, 0,5 punts per a cada partida taules i O punts per a les derrotes. Un jugador, l'adversari 
del qual no compareix a jugar la partida, rebrà, aixi mateix, un punt. 

B) NORMES GENERALS D'EMPARELLAMENT 

7. Adjudicació del número d'emparellament (nil d 'ordre). 

Abans d'iniciar-se els emparellaments dels jugadors per a la primera ronda (selecció dels adversaris per 
a cada enfrontament) caldrà haver-los ordenat en una llista segons el seu Ràting o Avaluació, essent el ju
gador de millor Avaluació el jugador nil 1, el següent el número 2, i així successivament, tants com n'hi ha
gi (els jugadors d'avaluació 2.000 o no avaluats poden ser ordenats per sorteig o per ordre d'inscripció o 
altres criteris fixats per la direcció del torneig). 

NOTA: per compaginar les diferents avaluacions (FIDE, FEDA, FCE, etc. ) un criteri recomanable és el 
següent: es dóna prioritat a l'avaluació internacional, sigui més alta o menys, és a dir, tots els jugadors 
avaluats per la FI DE obtenen les primeres posicions del rànking del torneig , ordenats segons aquesta ava
luació FIDE, prescindint de les altres. A continuació es coLloca la resta de jugadors ordenats de millor a 
menor ELO, però tenint en compte una única llista d'avaluació que, per als torneigs disputats a Catalunya 
es recomana que sigui : a) per als jugadors avaluats FCE, l'avaluació catalana: b) per als jugadors de la 
resta de l'estat, l'avaluació FEDA (cas de no tenir-ne es consideraran no avaluats) ; c) per als jugadors de 
la resta del món, la seva avaluació nacional , correctament justificada , si és possible (cas de no tenir-ne es 
consideraran no avaluats), 

Els jugadors amb el mateix ràting ELO poden ésser ordenats segons el seu títol. El mateix es pot fer en
tre els jugadors no avaluats, cas que tinguin algun títol. 

8, Adjudicació del descans. 

8,1. Si a qualsevol ronda el nombre de participants és senar, el descans (exempció de jugar a la ronda 
següent per al jugador sobrant. també anomenat BYE) és atorgat al jugador amb el pitjor número de ràn 
king dintre del grup de puntuació més baixa, A la primera ronda s'atorgarà al jugador de pitjor número de 
rànking dels inscrits. 

8.2. Un jugador només pot descansar un sol cop al llarg del torneig, Un jugador que hagi guanyat una 
partida per incompareixença o sense jugar NO podrà descansar posteriorment. 

8.3, A un jugador que descansa a qualsevol ronda se li atorgarà un punt per aquesta ronda, i es consi
dera que no ha jugat amb cap color a la ronda en qüestió, 

9. Emparellament d'un grup de puntuació, 
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9.1. A dos jugadors del torneig que encara no han jugat entre si se'ls anomena COMPATIBLES (segons 
els cnteris bàsIcs) sempre que el fet d'emparellar-los per Jugar a una ronda determinada no signihqUl que 
a algun dels dos se l'haura d'alorgar el mateix color a tres rondes consecutives o se l'haura de coLlocar 
en SituaCió d'haver jugat tres partides més amb un color que amb un altre. 

9.2. Els jugadors que, un cop acabada una determinada ronda. tenen la mateixa puntuació, conformen 
un grup de puntuació. El Grup Mig és el grup de puntuació format pels jugadors que tenen una puntuació 
Igual al 50'%. del total de rondes que s'hagin disputat al torneig fins al moment (és a dir , Igual al 50% del to
tal Ideal de puntuacIó pOSSible). L'emparellament dels jugadors per l'arbitre de cara a la ronda següent co
mençarà pel grup de puntuaclo més alt I anlra baixant fins arnbar a emparellar el grup de puntuació mig A 
tOlS aquests grups de puntuaclo l'emparellament es farà de dalt a baiX. A continuacIó. es començarà a 
emparellar el grup de pun tuació més baiX de tots cap a dalt. fins arnbar al grup Immediatament mfenor al 
grup mig. A lots aquests grups I"emparellament es farà de baiX cap a dalt. Per últim es procedira a empa
rellar el grup mig I aquest es farà de dalt cap a baiX . 

9.3. Abans d'emparellar un grup de puntuació, s'haurà d'Identificar -i eventualment transferir a un grup 
de puntuació veí- els jugadors d'aquest grup que no tingUin oponents apropiats, per algun dels següents 
motius: 

a) el Jugador Ja ha jugat antenorment amb tots els restants membres del seu grup de puntuació. 

b) el Jugador Ja ha rebul dues vegades més un color que un altre fins aquell moment, I el mateix passa 
als restants oponents compatibles del grup. de forma que no se II pot atorgar al jugador el color que 11 per
tocaria (aquesta regla pot ser menyspreada a la darrera ronda del torneig). 

c) el Jugador acaba de Jugar les dues rondes antenors amb el mateix color, i el mateix li passa a la res ta 
d'oponents compatibles del grup, de manera que no té un oponent compatible que permeti que se 11 ator
gui el color Que h pertoca na per alternar (novament amb l'excepcIó de la darrera ronda del torneig). 

d) o, senZillament. el nombre de Jugadors del grup de puntuació és Imparell i cal que SigUI parell. per la 
qual cosa un dels luadors és transfent o flotat a un altre grup de puntuació. 

Aquest jugador transleit reb el nom de FLOTANT. Quan hi ha diverses possibilitats per escollir el flotant 
es fan servir les regles que s'expliciten més endavant, a l'apartat nIl 10. 

9.4 . Els jugadors d'un grup de puntuació (un cop transfents els flolants . SI calla fer-ho) es disposen se
gons el n de ranking (nO d'ordre que sels ha adjudicat per al torneig ) I s'inlentara emparellar als lugadors 
de la m8ltat superior del grup. segons número d'ordre, amb els de la meitat In fenor. El Jugador de millor 
número d'ordre de grup és temptativament emparellat amb el millor numero de la segona meitat del grup 
de puntuació (el miliar del sots-grup In fenor). el segon miliar del grup es temptativa ment emparellat amb el 
segon miliar número del sots- grup dels pitJors, etc, Aquests emparellaments els anomenarem emparella
ments temptatius. els quals caldrà que sigUin confirmats després de l'examen de les condicions de comp
tabilitat i Idoneltat dels colors. Si els jugadors del grup estan numerats 1, 2, 3, 4, .. .. n. llavors els 
emparellaments temptatius, en principi. seran (sense adjudicar encara els colors) : 1 contra n/2 + 1.2 con
tra n/2 +2, 3 contra n 2 +3. etc. fins a arnbar a n/2 contra n, 

9.5. Quan resulti que un emparellament temptatiu ha emparellat a dos Jugadors que la s'han enfrontat 
entre si o que no són compatibles per motiU de la regla prohibitòria de la tnple repetiCIÓ del mal eix color 
llavors en cas que l'emparellament s'estigui fent de dalt cap a baix , el jugador de pitjor numero de rànklng 
serà intercanviat amb un altre oponent possible del grup de puntuació, tempta tlvament enlrontat, en pnna
pi , a un al tre jugador, SI l'emparellament s'està fent de baIX cap a dalt, llavors és el Jugador de miliar nú
mero de rànklng el que és Intercanviat. En lot cas, sempre es farà serVIT l'ordre corresponent a la direCCIó 
en què cal emparellar el grup per fer l'examen de les parelles temptatives i dels Intercanvis adients. SI el 
grup s'emparella de dalt cap a baIX, es comença per l'estudi de la parella proposada temptativament per al 
Jugador de millor ranking del grup. Si l'emparellament es va fent de baix cap a dalt, llavors es comença per 

532 



estudiar la parella proposada per al jugador de pitjor rànking del grup de puntuació, i aquest emparella
ment és resolt ¡ confirmat en primer lloc, continuant després pel següent, en ordre creixent o decreixent de 
rànking , segons el cas, Ulteriorment al primer intercanvi d'oponents útil per confirmar la primera parella del 
grup, es faran tants nous intercanvis com calguin i siguin possibles, per fer compatibles les restants pare
lles. d'una en una fins el final. Novament. en un segon examen, es faran nous intercanvIs de parelles que 
caldran per tal de permetre als Jugadors alternar el color de la partIda precedent o, amb un nombre de par
tides lugades que sigui parell. igualar el nombre de panides jugades amb blanques i el de panides luga
des amb negres, sempre que això es pugui aconsegUIr (en tot cas, els primers jugadors en emparellar 
tenen sempre preferència per aconseguir-ho), Per tal d'estudiar més detingudament els procediments d'in
tercanvi de parelles, cal ana al punt 11 , on es tracta detingudament aquest tema, 

10. Regles de selecció del Jugador "flotant" dintre d'un grup de puntuació, 

10.1. El flotant és un jugador que és transfent a un altre grup de puntuació. segons el que es diu a l'arti
cle 9.3" o bé perquè. ni fent els canvis possibles dintre del grup. se li pot trobar un oponent compatible. 

10.2. Ouan l'emparella ment del grup de puntuació es faci de dalt a baix, el flotant serà transferit al se
güent grup de puntuació més baiX. Ouan l'emparella ment s'està efectuant cap a dalt, el flotant serà trans
fent al següent grup de puntuacIó més alt. Tant en un cas com en un altre cal determinar primer el color 
de la següent partIda que el juador flotant haUria de tenir i partint d'aquesta base es procura que el flotant 
siguI un jugador dels que, dintre del grup de puntuació, pertanyin al grup de color majoritari, per tal que la 
resta que quedin al grup, un cop ell hagi estat transferit , hagin de donar origen a la mínima quantitat possi
ble de repeticions de color. Seleccionarem, doncs, com a flotant. el jugador que tingui pitjor (O millor, se
gons el sentit de l'emparella ment) rànking , però que pertanyi al color majoritari , amb la següent excepció 
(que pot no ser tinguda en compte en algun torneig FIDE però que la FCE recomana que se segueixi) : 
quan el pitjor (emparellant de dalt a baix) o el millor (emparellant de baiX a dalt) jugador del sots-grup ma
Joritari (des del punt de vista del color convenient per a la següent partida) no solament no sigui el pitjor -o 
el mlllor- en termes absoluts entre els jugadors del grup de puntuació que estiguem emparellant. sinó que 
la seva diferèncIa d'ELO superi els 100 punts (o una categoria , p.e. de la preferent) , llavors el flotant serà, 
malgrat tot , aquest pitjor -o millor- jugador del grup, encara que pertanyi al sots-grup de color minontan (a 
no ser. és clar, que no tingui adversari compatible al grup immediatament següent). 

Si és així, és a dIT, si un possible candidat a transferir no pot ser emparellat amb cap jugador del se
güent grup de puntuació, no se'l considera. i es té en compte només -per exemple. a efectes de conside
rar l'existència d'aquesta limitació de 100 punts d'ELO que s'ha esmentat- els candidats que puguin ser 
emparellats segons les incompatibilitats bàsiques (no haver jugat i triple repetició de color, excepte a la 
darrera ronda del torneig) amb almenys un adversari del grup de puntuació superior (o inferior, segons els 
casos), 

Quan el nombre de jugadors als que els correspon jugar amb blanques I el dels que els correspon Jugar 
amb negres, dinlre d'un grup de puntuació, és el mateix, serà naturalment escollit per ser transferit el juga
dor de número pitjor (o millor, segons el cas) del grup que pugui tenir un adversari compatible. segons els 
criteris bàsics, al grup on sigui transfent. 

10.3. Si des de dos grups de puntuació diferents cal transferir jugadors flotants a un mateix grup de 
puntuació inferior (o superior), és transferit primerament el que prové del grup de puntuació més alta (en 
cas d'anar de dalt cap a baix: és el provinent del grup de puntuació més baixa, en et cas d'anar empare
llant de baix cap a dalt). A aquest se li troba un adversari , i posteriorment es busca adversan per al flotant 
des d'un grup IOlerior (o superior), SI llavors aquest no té adversari compatible. se selecciona des d'aquest 
segon grup de puntuació un altre flotant entre els possibles. Si no és possible de trobar un candidat idoni. 
es transferiran tants jugadors com calgui a un grup inferior (o superior, segons els casos) . 

10.4, Si hI ha diversos jugadors des d'un mateix grup de puntuació, els seus adversaris són escollits de 
manera successiva, començant pet primer en ser transferit. que serà sempre el de pitjor número (quan es 
vagi de dalt cap a baix : el de milla número quan es vagi de baix cap a dalt), Ouan un d'ells ha trobat al se-

533 



güent grup de puntuació més baix (o més alt. segons els casos) un adversari compatible, aquest ja no es 
canvia , Si, llavors, el següent que es vol transferir no té adversari compatible al grup de destinació, es 
canviarà aquest flotant pel següent candidat possible que si en tingui. 

10,5, Si no és possible, transferint un o més d 'un dels jugadors d'un grup de puntuació, trobar un adver
sari o adversaris compatibles per als transferits al següen t grup de puntuació que es trobi a la direcció 
d'emparella ment. llavors el primer candidat a flotant sera transferit a un grup de puntuació més llunyà, 
sempre que, mitjançant això, el jugador en aquest grup de puntuació trobi adversaris compatibles segons 
les limitacions bàsiques dels emparellaments, 

10.6. El jugador transferit sempre busca en primer lloc adversari entre els jugadors dels grup de puntua
ció de destinació que tinguin com a color convenient per a la següent ronda el color contrari al que li perto
qui al jugador en qüestió, és a dir , que li sigui compatible per color , tenint en compte que la diferència 
d'avaluació entre aquest primer adversari possible i el millor (o pitjor, segons el cas) jugador, en termes 
absoluts, del grup de puntuació de destinació no superi els 100 punts d'ELO que es consideren, Si la dife
rència entre el jugador millor (emparellant cap a baix : o pitjor, emparellant cap a dalt) , en termes absoluts, 
i el millor (o pitjor) del color convenient per compatibilitat amb el flotant , és superior a 100 punts d'ELO,lIa
vars el primer serà, malgrat tot, escoll it com a adversari del flotant. 

11 , Regles per a l'intercanvi dels jugadors, 

11 l , Després d'obtenir, tal com s'explicita a la regla 9.4" els emparella ments temptatius dels jugadors 
d'un grup de puntuació. aquests emparellaments són examinats, en primera Instància, per tal de revisar si 
s'acompleixen les incompatibilitats bàsiques fixades a l'art. 2n, (no haver jugat entre si i no a la triple repe
tició de color), 

Quan s'emparella de dalt a baix, la revisió dels emparellaments temptatius comença pel que afecta al 
jugador de millor número de rànking d'entre els que formen aquell grup de puntuació, Quan s'emparella de 
baix cap a dalt, es comença la revisió pel jugador que tingui un número de rànking pitjor d'entre els que 
formen aquell grup de puntuació. Si aquesta primera parella temptativa es troba que incompleix alguna de 
les prohibicions bàsiques de la regla 2, llavors l'adversari proposat per al jugador de millor rànking (o pitjor , 
segons els casos) serà intercanviat per un altre. En tot cas, sempre els nous possibles candidats a adver
saris del jugador de millor (o pitjor) rànking , seran escollits segons l'ordre de ranking entre els de l'altra 
meitat per número de rànking o sots-grup pitjor (o millor) din tre del grup de puntuació, i cada cop que es 
trobi un jugador compatible i es faci un emparellament confirmat en primera instància o definitivament. cal
drà immediatament després reordenar totes les restants parelles, mantenint en la mesura del possible l'or
dre preexistent, i formant nous emparellaments temptatius, que al seu torn seran també examinats, 

11.2, Exemple: 

Imaginem que. emparellant de dalt cap a baix, arribem a un grup de sis jugadors: 1,2,3. 4, 5 i 6, 

En primera instància, els emparella ments temptat ius que hem de fer són : 

- 1 contra 4 

- 2 contra 5 

- 3 contra 6 

Si l'emparellament dels jugadors nQ 1 i 4 no és compatible. perquè viola alguna de les regles baslques 
d'emparellament (per exemple, 1'1 i el 4 ja han jugat anteriorment ), intercanviarem les posicions dels juga
dors nQ 4 i 5, obtenint així els següents emparellaments: 
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- 1 contra 5 

- 2 contra 4 

- 3 contra 6 

Si l'emparellament dels jugadors nO 1 i 5 tampoc és compatible segons els criteris bàsics, caldrà realit
zar un altre intercanvi (el jugador nO 5 s'intercanviarà per un altre) i així successivament fins a trobar un 
oponent compatible per al n2 1. 

En aquest procés d'intercanvis que fem per trobar un oponent compatible per al jugador n2 1. el primer 
emparellament temptatiu i els successius canvis que poden arribar a efectuar són els següents: 

original possibles canvis 

1 vs. 4 1 vs. 5 1 vs. 6 1 vs. 3 1 vs. 2 

2 vs. 5 2 vs. 4 2 vs. 4 2 vs. 5 3 vs. 5 

3 vs. 6 3 \IS. 6 3 \IS. 5 4 \IS. 6 4 \IS. 6 

11.3. Després que hem pogut trobar un oponent compatible per al jugador nO t (posem. per ex., que ha 
estat el jugador n2 6) . la nostra tasca d'empareUament prossegueix buscant un oponent compatible per al 
n' 2) . 

Estudiarem. doncs, l'emparellament del nO 2, i caldrà eventualment fer nous canvis per trobar un adver
sari compatible amb el nO 2. segons els criteris bàsics. Els successius intercanvis que poden anar fent 
amb els adversaris del nO 2 per trobar un emparella ment adient són els següents (partim de la base que 
hem trobat que 1-6 és un emparellament compatible per al jugador nO 1): 

primer emparella ment canvis successius que podem fer 

1 vs. 6 1 vs. 6 1 vs. 6 1 vs. 3 1 vs. 2 

2 vs. 4 2 vs. 5 2 vs. 3 2 vs. 6 3 vs. 5 

3 vs. 5 3 vs. 4 4 vs. 5 4 vs. 5 4 vs. 6 

Com veiem. l'emparellament del n2 2 pot arribar en alguns casos a obligar-nos a variar el que ja havíem 
establert en primera instància per al nI! 1. 

11 .4. En tot cas, caldrà sempre. com és evident, que l'emparella ment que romangui del nI! 1 li sigui 
compatible no menys que el del nO 2, i no donarem per bo el d'aquest darrer si no n'és també el del juga
dor nO 1. Si no es pot trobar simultàniament un adversari compatible per a tots dos (el nO 1 i el nO 2) dintre 
del grup de puntuació (per exemple, perquè el nO 1 i el nO 2 han jugat ja entre si i amb tots els adversaris 
de la mateixa puntuació. tret del n2 6) llavors es mantindrà, si es pot, el primer emparellament temptatiu 
proposat per al nO 1 (el nO 6) i el jugador nO 2 serà transferit al grup de puntuació inferior, I 
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a) SI el grup de puntuació on es troben estigués inicialment format per un número senar de Jugadors I el 
de número pitjor hagués estat transferit com a flotant per deixar un nombre parell de jugadors, llavors el 
nou flotant (el n9 2) agafaria el lloc del Inicialment proposat per a la transferènCia (per ex., el nI! 7), o bé: 

b) SI el grup de puntuació hagués estat des d'un prinCipi format per un nombre de lugadors parells, Jun· 
tament amb aquest n9 2, caldrà que es transfereiXI un altre Jugador a un grup Infenor de puntuació, que 
s'escollirà partint del jugador de pllJor numero del grup. Aix í, el nombre de Jugadors romandrà parell . 

Més endavant, a les InstruCCions detallades d'emparellament amb exemples. venen normes més expli
cades I exemples entenedors d·emparellaments. 

12. Normes d'aSSignacIó de colors . 

12.1. Sempre que siguI pOSSible, i a base d'intercanvis, cada jugador caldrà que vagi rebent alternativa
ment els dos colors (blanques I negres) de manera que. un cop hagi disputat un nombre parell de partides. 
usualment després d'una ronda parell . el jugador hagi tingut el mateix nombre de cops les blanques que 
les negres a les seves partides. Ara bé. el que si està taxativament prohibit (tret de la darrera ronda del 
torneig ) és: 

a) Que cap jugador rebi el mateix color a tres rondes consecutIVes. 

b) Oue cap Jugador rebi tres vegades més un color que l'altre. 

12.2. Despres d'aquest primer examen que fa esment de les prohibiCions bàSiques I dels IntercanVIS ne
cessariS per Iai d'establir que tots els emparellaments temptatius d'un grup de puntuació SigUin bàSica
ment compatibles, es procedirà a una nova anàlisi d'aquests emparellaments amb els IntercanVIS que 
caigUI , per Iai d 'assegurar que cada Jugador. SI és pOSSible, Iguali el nombre de vegades que ha Jugal amb 
blanques t amb negres finS el moment. i secundànament. que, en la mesura del poSSible, els Jugadors al
ternin el color amb què han Jugat la ronda precedent. 

12.3. SI un dels dos jugadors que han estat emparellats temptativa ment té a les dues rondes prece
dents el mateix color , haurem de donar-li, per a la propera, el color oposat. 

Si els dos jugadors es troben en el cas abans descrit, i no tenen altres oponents compatibles al mateix 
grup de puntuació. actuarem com s'ha descrit abans per al cas del jugador que no pot ser adequadament 
emparellat dintre del seu grup de puntuació, i un dels dels o tots dos hauran de ser transfents com a flo
tants 

t2.4. SI els dos Jugadors han tingUI el mateix color a la ronda an terior (només a una) I cal emparellar-los 
entre SI, llavors els colors que hagin tingUI respectivament a les rondes antenors, considerant-les en ordre 
d'antiguitat mvers. una per una, deCidiran quin dels dos jugadors haurà de rebre el color altern al de la da· 
rrera ronda. 

SI els dos Jugadors que Juguen entre si han tingut idèntiC histonal de colors. 'In s el moment. llavors et de 
miliar número rebrà el color altern al darrer, en cas que l'emparellament l'estiguem fent de dalt cap a baiX 
(o el color que Iguala . SI és una partida de nombre d'ordre parell ). SI estem emparellant de baiX cap a dalt, 
llavors sera el jugador de pitjor número qui rebrà el color altern (o el que Iguala). 

12.5 A les rondes senars. cada Jugador haurà de rebre el color que el deixi amb una sola partida més 
amb blanques o amb negres, segons el cas. 

12.6. A les rondes parells , sempre que sigui possi ble, cada jugador rebrà el color que iguali el nombre 
de partides que ha Jugat amb les blanques i el nombre de partides que ha jugat amb les negres. Quan 
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ambdós jugadors que han estat emparellats entre si necessiten el mateix color per a la igualació, i no es 
pot fer algun intercanvi que els permeti alternar a ambdós alhora. llavors el seu respectiu historial de co 
lors deCidirà qui alterna el color i qui ha de repetir-lo. En aquest cas, a la força, un dels dos jugadors haurà 
de rebre per segona vegada consecutiva et mateix color, i. possiblement . haurà dut dues vegades més un 
color que l'altre, Això està permés sempre, és clar . que no calgui violar les normatives expressades a l'art. 
12.1. d'aquest reglament. La igualació dels colors tractarà de fer-se el més aviat possible, és a dir, per poc 
que es pugui, dues rondes més lard, 

13. Excepcions aplicables a la darrera ronda del torneig. 

A ta darrera ronda d'un torneig disputat per sistema suis. la norma que exigeix que un jugador s'enfronti 
a un altre de la mateixa puntuació (sempre i quan no hagin jugat Ja antenorment) té prioritat absoluta, fins I 
Iol sobre la norma que limita les repeticions de color consecutives, encara que això impliqui que un juga
dor acabi el torneig jugant per tercer cop consecutiu amb el mateix color, o amb tres partides més amb les 
peces blanques que amb les negres, o a l'inrevés. 

Cl EXEMPLES D'EMPARELLAMENT AMB EXPLICACIONS BREUS, 

14. Emparellament de la primera ronda. 

14.1. SI , un cop leta la llista de participants del torneig, el seu nombre resulta ser imparell , llavors el da
rrer de la llista (el de pitjor rànking) serà el jugador que descansarà (rebrà el BYE). 

14.2. El color que se li atorgarà al jugador ntl 1 serà decidit mitjançant un sorteig públic que es durà a 
terme el dia abans de començar el torneig . Els restants jugadors amb un número imparell de la primera 
meitat de la llista d'lnscnts rebran el mateix color que el Jugador ntl 1. L'altre color li serà atorgat al jugador 
ntl 2 per a la seva primera partida i, tal com a ell , als restants jugadors amb un número de rànking parell 
de la primera meitat de la llista dels inscrits, així com els jugadors de la segona meitat que s'enfrontin a un 
adversan amb un número de rànking imparell . Els jugadors de la segona meitat de la llista del rànking que 
s'enfrontln a un adversari de la primera meitat que tingui número parell rebran, com és lògic, el mateix co 
lor que el Jugador ntl 1. El número de l'adversari del jugador ntl 1 dependrà. naturalment. del nombre de JU 
gadors inscrits al torneig. Posem per cas, en un torneig amb 40 jugadors. els emparellaments de la 
primera ronda seran 1 contra 21 (o 21 contra 1).22 contra 2 (o 2 contra 22). etc ., fins a 40 contra 20 (o 20 
contra 40). En aquest cas no caldrà que, en aquesta primera ronda, descansi cap jugador, ja que és parell 
el nombre d'inscrits, AOUEST CAS DE LA PRIMERA RONDA SERA L'UNIC ON ENS CALD RA DECIDIR 
EL COLOR DE LES PARTIDES MITJANÇANT UN SORTEIG. 

14.3. Els Jugadors que guanyin la seva partida, en aquesta ronda o qualsevol de les següents, rebran 
un punt; cadascun dels que facin taules en rebrà mig; cadascun dels que perdin la seva partida en rebrà 
zero. 

15. Emparellament de la segona ronda. 

15.1. En primer lloc, col.locarem a tots els jugadors del torneig classificats per grups de la mateixa pun
tuacIÓ (en aquesta ronda seran com a màxim tres grups: 1 punt, 0,5 i zero). 

15.2. SI el nombre de jugadors és imparell . un d'ells descansarà i. tal com s'ha establert anteriorment. 
se 11 concedirà un punt en aquesta ronda. 

15.3. Es comença fent l'emparellament pel grup de millor puntuació (en aquest cas, el d'un punt) i, en 
aquesta segona ronda. des d'aquest es passa al de pitjor puntuació (aquesl cop, el de zero punts) per 
acabar amb el grup mig (el de 0.5 punts). 

Dl VARIS 
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16. Normes de desempats. 

A moltes de les competicions oficials o homologades de la FIDE Ja hi ha previstes regles especifiques 
per establi r un desempat entre dos jugadors. si cal. També, qualsevol altre torneig pot establir les seves 
pròpies normatives en aquest aspecte (en el cas de les competicions que han estat homologades per la 
FCE caldrà que tes normes de desempat , com totes les reglamentacions Inherents al torneig, hagin estat 
aprovades també per la mateixa). Quan no hi hagi tals reglamentacions , la FIDE ha proposat recentment 
resoldre els desempats per la mitjana ELO dels adversaris dels jugadors empatats. quan tots tmgu in ELO 
Internacional (pel que fa a l'avaluació catalana podriem establir l'equivalència de què tots els Jugadors Si 
gum preferents o mestres). Quan no sIgui d'aquesta manera, es recomana el desempat per puntuació pro
gressiva acumulada (la suma de les puntuacions acumulades després de cada ronda de ls Jugadors 
empatats). Quan a un torneig estigUi previst el desempat per sistema Bucholz (suma de les puntuacions 
de tots els adversaris), la pròpia FtDE recomana, per tal d'evitar la influència perniciosa dels jugadors reti
rats a les primeres rondes , establir la següent correcció : els jugadors que no hagin disputat totes tes parti
des (SigUI perquè la partida s'ha resolt a favor o en contra per incompareixença d'un dels dos contrincants, 
sigui perquè el jugador ha gaudit d'una ronda de descans, sigui perquè el jugador s'ha retirat abans d'aca
bar un torneIg, etc) comptaran pels seus adversaris, a efectes de Bucholz, com SI haguessin fet taules a 
totes les part ides no jugades sobre l'escaquer. 

Exemple: el Jugador nQ 12 s'ha enfrontat a la la. ronda (de les 9 del torneig) amb el 36, fent taules. Des
prés, et 36 ha perdut a la 2a. ronda, ha guanyat a la 3a. per incompareixença, ha perdut a la 4a. I a la Sa. 
perd per Incompareixença a la 6a., descansa a la 7a. I llavors es retlTa del torneig. El seu adversari, el nQ 

12, a efectes de Bucholz, sumarà, no el dos punts i mig amb què el nQ 36 apareix a la taula de classIfica
CiÓ final (0,5 punts a la la. ronda, 1 a la 3a. i 1 a la 7a.), Sinó 3 punts de Bucholz (0,5 punts a la la. ronda, 
0,5 a la 3a .. 0,5 punts a la 6a., 0.5 punts a la 7a" I també 0.5 punts a la 8a, I 9a. rondes, després de la re
tirada del n 36). 

17. InSCripcions fora de plaç. 

D'acord amb les reglamentacions de torneig de les competiCions oficials de la FIDE. qualsevol possible 
partiCipant que no ha arrlbal a temps d'inscriure 's dintre del plaç a un torneig homologat per la FIDE (o la 
FCE), i fins i tot no s'ha inclòs a l'emparellamenl ja preparat de la la, ronda , serà exclòs del torneig , No
més pot fer-se una excepció en el cas d'un participant que ha pogut informar prèViament que no arribarà a 
temps (però acudirà posteriorment , quan ja s'hagi let el primer emparellament, si se l'inclou). 

Al s casos dubtosos d'admiSSIÓ d'un part icipant retardat. decidirà l'àrbit re prinCipal. 

a) SI el Jugador arriba amb prou temps abans de la primera ronda del torneig serà Inclòs a l'emparella
ment de la mateixa, de la manera habitual. 

b) SI el Jugador arriba més tard, pot ser inclòs a ta segona ronda (o tercera) sempre partint de la base 
que a les rondes que no ha Jugat se li adjudicarà un zero. Es pOl concedir un numero biS a un Jugador arn
bat més tard, sempre començant et torneig de zero. També es poden vanar tots els nümeros d'emparella· 
menI per adequar-los a les InSCripCions tardanes. En aquest senllt, els nümeros d'emparellamem amb que 
se Juguin les dues pnmeres rondes d'un torneig, s'acceptarà que són provIsionals, essent atorgats per l'àr
bitre prinCipal del torneIg, d'acord amb el comitè organitzador del mateIx . els nümeros definitiUS dels parll
clpants per als emparellaments només quan l'organització consideri defInitivament tancat el cens 
d'lnscnpcions. A la taula de resulta ts s'explicitaran, si cal. les correccIons efectuades a ta numeracIó dels 
partIcipants, per al coneixement per parI dels mateixos. Un jugador que no estigui present al torneIg no 
podrà rebre un BYE (descans) a la pnmera ronda. 
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