ACORDS DEL COMITÈ TÈCNIC D’ESCACS 17/18
DATA: Divendres, 27 d’octubre de 2017
HORA: 13.15 h
LLOC: Consell Esportiu del Tarragonès
ASSISTENTS A LA REUNIÓ:
Institut Altafulla, Club Escacs Tarragona i escoles vinculades.
1. Programació de la fase comarcal d’Escacs
Es mantindrà el mateix criteri de tres jornades per a la fase comarcal. El
calendari serà:
§ 20 i 27 de gener i 3 de febrer. Seu: Perafort
El campionat estarà obert, com les darreres edicions, a jugadors/es dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) i també de l’àmbit federat, amb
classificació conjunta i separada.
S’acorda, paral·lelament a la fase comarcal individual, aprofitar aquests
resultats per a incloure una classificació per equips/escoles o entitats per
etapa (Primària i Secundària). Es regularà a la convocatòria tècnica de la fase
comarcal.
La fase territorial del Camp de Tarragona està programada pel 17 i 24 de
febrer i 3 de març.
Com que la Final Nacional de Catalunya dels JEEC està prevista pel cap de
setmana del 2 de juny; es suggereix fer al mes d’abril un Trofeu Tarragonès de
partides ràpides (ja es definirà el reglament corresponent), repartida en dos
caps de setmana (possibles dies 14 i 21 d’abril) i amb una durada de dues
hores aproximadament per jornada.
Es concretarà la seu, amb la possibilitat de confirmar la viabilitat de
l’oferiment del Col·legi Turó i, en el seu defecte, una altra possible seu.
Pel que respecta a la inscripció a la Final Nacional, es farà la consulta amb el
tècnic de l’Agrupació Territorial de Consells Esportius en el sentit que, si no hi
ha una competició adient en les categories de Secundària, es pugui accedir a
la Final Nacional directament o amb un menor nombre de jornades
territorials.
La reunió finalitza a les 13.45 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta.

José Córcoles Serna
Coordinador General del CET

Tarragona, 30 d’octubre de 2017

