ESCACS
NORMATIVA FASE COMARCAL
Individual i per equips
CURS 2020-2021
Aquest curs 2020-21 el Consell Esportiu del Tarragonès, amb el suport de la
Representació Territorial de la Federació Catalana d’Escacs i la col·laboració
del Club Escacs Tarragona i de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, convoca
la Fase Comarcal d'Escacs, modalitat individual, dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, programa del Consell Català de l’Esport, amb
l’aplicació i adaptació als protocols vigents davant les actuals circumstàncies.
1. CATEGORIES i EDATS
PREBENJAMÍ (2013/2014), BENJAMÍ (2011/2012), ALEVÍ (2009/2010),
INFANTIL (2007/2008), CADET (2005/2006) I JUVENIL (2003/04).
Tots/es els/les escaquistes participaran en la categoria que els correspon
per any de naixement.
2. MODALITATS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
MODALITAT INDIVIDUAL
La fase comarcal individual es convoca en totes les categories en la modalitat
única i mixta (masculí i femení conjuntament).
La convocatòria, com als darrers cursos escolars tindrà el caire de competició
OBERTA, amb la possibilitat de participació d’esportistes dels JOCS
ESPORTIUS ESCOLARS, com sempre, i també d’escaquistes d’àmbit
FEDERAT.
La competició està també oberta a entitats i escoles d’altres consells
esportius que hi vulguin participar.
De la modalitat individual, es realitzarà una classificació conjunta i dues de
separades, corresponents a cada àmbit d’actuació.
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PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES FEDERATS
A la fase comarcal es permetrà la participació d’esportistes federats de la
comarca del Tarragonès, en qualitat de convidats, i vindran inscrits per la
via establerta per la RT de la FC d’Escacs, en el marc de l’acord subscrit
entre ambdues entitats.
Aquests esportistes, pel fet de participar en aquest campionat, no tindran
cap dret classificatori ni bonificació posterior per a les fases següents.
Els esportistes federats, en tot cas, podran també participar directament als
JEEC, sempre que representin el seu centre d’ensenyament, AEE o AMPA,
amb la possibilitat de participar en les fases posteriors que es convoquin.
PREMIS
Aquest curs, excepcionalment, i per tal d’evitar les concentracions
d’esportistes, des del CET s'ha optat per la no celebració de lliurament de
premis en tots els seus esdeveniments. S’enviaran, per correu electrònic a
les entitats, diplomes per als tres primers/es de la classificació general de
cada categoria i modalitat (escolar/ federada) i diplomes de participació per
la resta d’esportistes.
3. DATES I LLOC DE CELEBRACIÓ
MODALITAT
FASE
COMARCAL
JEEC

DATES
1a jornada: 15.05.21
2a jornada: 22.05.21
3a jornada: 29.05.21

LLOC

Pista Coberta Complex
Esportiu - Municipal
LA POBLA DE MAFUMET

HORA

16.15 h

(annexa a la Piscina Mun.)
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4. SISTEMA DE COMPETICIÓ
- MODALITAT INDIVIDUAL. Es jugarà pel Sistema Suís FIDE o lliga, a 6
rondes o segons inscripcions. Es jugaran dues partides per jornada.
.
La PUNTUACIÓ per partida serà la següent: guanyada = 1 punt; taules = 0,5
punts; perduda = 0 punts.
DESEMPATS:
En cas d’empat una vegada finalitzada la competició, es resoldrà de la
manera següent:
1. Pel sistema Bucholz sense el contrincant més fluix.
2. Pel sistema Bucholz considerant tots els contrincants.
3. Pel progressiu acumulat.
4. Pel sistema Sonnemborn-Berger.
5. Pel nombre més alt de partides guanyades.
6. Per sorteig.
El RITME DE JOC serà, per a totes les categories de 61 minuts a caiguda de
bandera.
A les categories aleví i de Secundària serà obligatori anotar la partida i es
competirà amb rellotge.
El temps d’espera màxima serà de 25 minuts, transcorregut el qual es
perdrà automàticament el punt.
Dues incompareixences sense justificar per escrit al Consell Esportiu del
Tarragonès representarà la retirada automàtica del jugador.
5. INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIÓ
La data límit d’inscripció serà el dimecres 12 de maig.

Per poder participar en la Fase Comarcal d’Escacs, les persones han
d’estar degudament donades d’alta als JEEC per l’aplicació, seguint les
següents indicacions:
1) Accedir a l’aplicació:
Des de la nostra pàgina web: www.cetarragones.cat> ‘Àrea privada
escoles’ i introduir l’usuari i clau d’accés facilitat a cada entitat.
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2) Donar d’alta el participant i assignar-li la llicència de l’esport
corresponent:
Al menú principal clicar ‘Participants’; si la persona ja consta a la base
de dades assignar-li la llicència corresponent de l’esport. Si no està al
llistat ‘+Nou participant’, introduir les dades i assignar-li la llicència
corresponent de l’esport (les caselles amb * són camps obligatoris).
2) Inscriure el participant en l’activitat:
Des de 'Llicències', seleccionar la llicència, desplegar el menú ‘Accions’
>’Nova inscripció’.
Us recordem que des del Consell Esportiu del Tarragonès, conscients i
solidaritzats amb les entitats i escoles davant la difícil situació global
que estem vivint i, dins de les diferents mesures acordades per part de
la comissió directiva per ajudar i fomentar la reactivació de l’esport i
l’activitat física, s'ha establert la GRATUÏTAT del cost de la quota
d'inscripció en les activitats dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
20/21 (JEEC), corresponent a la quota d'inscripció d’entitat en les
modalitats d’esports individuals (43€).
Si serà d’aplicació la quota de participació d’esports individuals de
2’50€ per esportista inscrit per cada jornada competitiva,
contemplada a la nostra convocatòria 2020/21.
Totes aquelles persones que no ho estiguin degudament inscrites, no
podran participar en la fase comarcal ni se’ls podrà donar cobertura de
l’assegurança esportiva obligatòria.
Els esportistes provinents de l’àmbit federat i d’altres consells esportius
han d’acreditar que tenen l’assegurança corresponent i comunicaran la
inscripció, fent arribar el full corresponent per correu electrònic a
info@cetarragones.cat.
Els inscrits per aquesta via, hauran d’abonar el mateix cost de participació
per esportista i jornada, fixada a la convocatòria general del CET (2,50€ per
jornada).
Aquesta edició no es permetrà la presència a la zona de jocs de delegats/des
i monitors/es.
Es prega als responsables dels participants les normes següents:
- Silenci a la sala de joc.
- Seguir les partides a una distància prudencial.
- Deixar les peces col·locades en finalitzar la partida.
- Comunicar amb temps la retirada dels jugadors que ho vulguin.
- Respectar el material i les instal·lacions de joc.
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6. CONTROL TÈCNIC
El control tècnic anirà a càrrec de jutges facilitats pel CET, que comptaran
amb el suport de la FC d’Escacs.
L’àrbitre principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades en el moment
del joc, i la seva decisió es podrà recórrer fins mitja hora després d’acabada
la partida, i sempre abans que comenci la ronda següent.

7. DATES DE LES FINALS SUPRACOMARCALS - JEEC
Per aquest curs escolar no es contempla la convocatòria de fases territorials
ni nacional dels JEEC.
8. NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA
Per resoldre el que no estigui previst per aquestes normes, s’aplicaran les
normes FEDA i FIDE, l’annex de la convocatòria i de les directrius dels JEEC
i les normes de disciplina esportiva dels JEEC.
Podeu consultar la normativa tècnica UCEC al web (www.ucec.cat).
9. PROTOCOL DE PREVENCIÓ CONTAGI PER LA COVID-19
Al campionat, es potenciarà el vessant participatiu amb el preceptiu objectiu
de garantir la seguretat dels participants. Es farà servir el protocol específic de
la Federació Catalana d’Escacs:
https://drive.google.com/file/d/1EY7iiy1wIN6pLu9WaZhtYaLTNJlMerNx/view

Complementàriament, també serà d’aplicació el protocol de la Unió de
Consells Esportius de Catalunya
https://www.cetarragones.cat/documents/33382protocol-ucec-07-10-2020.pdf

Els participants es comprometen a complir totes les exigències i
recomanacions que faci l’organització per evitar contagis per la Covid-19 i a
no participar en la prova si noten símptomes que poguessin ser compatibles
amb el contagi.
Es prendrà la temperatura en el moment d’entrada a la pista que ha d’estar
37,2º o inferior. Amb una temperatura superior no es podrà accedir dins de
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la instal·lació.
Només es permetrà l’entrada al recinte a les persones acreditades, per tant
la competició es disputarà sense l’assistència de públic.
Tots participants han d’entregar obligatòriament el full de declaració
responsable del CET que teniu a la vostra disposició al següent apartat de
la nostra WEB, signada i actualitzada:
https://www.cetarragones.cat/documentacio-i-competicions/ →(impresos
consell → Jocs Esportius Escolars de Catalunya Esports Individuals→
Declaració responsable.

Per poder accedir a la instal·lació només ho podran fer els/les participants
i els/les tècnics/es acreditats a la d’inscripció, l’equip arbitral i el personal
organitzatiu.
Dins de la zona de joc només podran accedir els participants, que ho
hauran de fer a l’hora estipulada al programa general portant la llicència
del Consell Esportiu o de la FC d’Escacs impresa i la declaració
responsable.
La declaració responsable s’enviarà amb anterioritat al CET per correu
electrònic i se’n portarà una còpia el mateix dia de la competició.
Tothom ha de portar sempre la mascareta i s’ha de mantenir la distància de
1,5 m. Totes les persones acreditades estan obligades en tot moment a
complir els protocols i mesures establertes per l’organització, així com a
seguir totes les indicacions que aquesta estableixi en tot moment.
El fet del no compliment dels protocols o les indicacions suposarà la
retirada immediata de l’acreditació i l’abandonament de la instal·lació. En el
cas d’esportistes, l’incompliment podrà suposar la desqualificació a la
competició i la sortida immediata de la instal·lació.
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