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CAPÍTOL I. Tramitació de documentació 

SECCIÓ 1. INSCRIPCIÓ D’UN CLUB A LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS 

Article 1  

Els requisits per afiliar-se a la Federació Catalana d’Escacs són: 

a)  Disposar d’un local social amb condicions de jugar als escacs, 

b)  Tramitar un mínim de quatre llicències de jugadors, 

c)  Adreçar-se a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per 

formalitzar el club (estatuts) en el Registre Oficial d’entitats de la Generalitat de 

Catalunya. 

d)  Omplir l’imprès d ’afiliació a la Federació Catalana, amb tots els requisits (preferiblement 

escrit a màquina). 

e)  Efectuar els pagaments establerts per l’Assemblea General i la Junta Directiva. 

SECCIÓ 2. TRÀMIT DE LLICÈNCIES DE JUGADORS 

Article 2  

2.1  La llicència federativa de jugador es tramitarà a través dels clubs afiliats a la Federació 

Catalana d’Escacs. No es tramitaran llicències de jugadors a títol personal, sinó sempre a través 

d’un club. 

2.2  La llicència s’expedirà per un període de validesa igual a la temporada esportiva. 

Article 3  

Un jugador que desitgi participar en qualsevol prova oficial o homologada, haurà de tenir 

tramitada la seva llicència abans del començament del torneig. 

Article 4  

Per a tramitar les llicències els clubs hauran de disposar de l'imprès de sol·licitud de cada 

llicència, degudament signat. Aquest imprès l'hauran de custodiar durant totes les temporades 

en que el jugador tingui llicència per el club. 
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Article 5  

Les llicències s’han de tramitar abans de la finalització de la temporada anterior a la temporada 

que començarà. Tindran un recàrrec en el seu preu totes aquelles llicències tramitades  una 

vegada hagi començat la nova temporada. 

Article 6  

6.1  La data límit per poder canviar de club serà el darrer dia de la temporada anterior a la 

temporada que començarà. Els clubs que no vulguin comptar amb els serveis d’un jugador, ho 

haurà de notificar, per escrit, tant al jugador com a la Federació Catalana. 

6.2  Un jugador podrà canviar de club, sempre i quan tingui per escrit l’autorització del club que 

té el dret de la seva llicència. El canvi de club implicarà que el nou club ha de tornar a pagar a la 

FCE la llicència del jugador i el seu anterior club no recuperarà aquest import. Tanmateix, si un 

jugador ja ha participat en una competició oficial per equips en nom d’un club, dintre d’una 

mateixa temporada, no ho podrà fer, en cap cas, per un altre club. 

Article 7  

El dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs (les llicencies 

tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent) 

 

SECCIÓ 3. INSCRIPCIONS EN TORNEIGS OFICIALS 

Article 8  

8.1  Per participar-hi en proves oficials de la Federació Catalana d’Escacs, els clubs formalitzaran 

la inscripció en el torneig, tant d’equips com de jugadors, lliurant a la Federació Catalana amb 

l’imprès corresponent abans de la data límit per l’admissió de inscripcions. 

Article 9  

9.1  Els clubs relacionaran els jugadors que vulguin participar-hi en un torneig oficial, fent constar 

clarament a l’imprès el nom complet i el codi català de cada jugador. Per a la inscripció d’equips 

es farà constar la categoria de l’equip dintre de la temporada en vigor. 

9.2  Els jugadors classificats per disputar finals catalanes, hauran de comunicar la seva 

participació abans del termini d’inscripcions del torneig per poder gaudir de la seva plaça 

corresponent. 
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9.3  En torneigs per categories d’edat, es farà constar la data de naixement dels jugadors. 

SECCIÓ 4. COMUNICACIÓ DE DADES OFICIALS DEL CLUB A LA FEDERACIÓ 

CATALANA D’ESCACS 

Article 10  

10.1  Tots els clubs inscrits a la Federació Catalana d’Escacs hauran de comunicar les següents 

dades oficials de l’entitat: 

a)  Adreça i telèfon de contacte del local de joc de l’entitat. 

b)  Adreça de correspondència de l’entitat. 

c)  Nom, DNI i telèfons de contacte del president de l’entitat. 

d)  Nom i telèfons de contacte del delegat principal de l’entitat. 

10.2  Qualsevol variació de les dades oficials de l’entitat, hauran de ser comunicades a la 

Federació Catalana d’Escacs en el moment de produir-se. 

Article 11  

11.1  La Federació Catalana d’Escacs publicarà anyalment un llistat amb les adreces dels locals 

de joc del clubs comunicades fins el 31 de desembre de l’any anterior. Una vegada publicat 

aquest llistat, les entitats que variïn l’adreça del local de joc estan obligats a comunicar, mitjançant 

correu certificat, la nova adreça del local de joc a totes les entitats que estiguin implicades en la 

competició amb ells. 

11.2  Les entitats que variïn les adreces del local de joc, una vegada ho hagin comunicat a les 

entitats implicades, hauran d’adreçar a la Federació Catalana la nova adreça i els comprovants 

de les comunicacions de correu certificat. 
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CAPÍTOL II. Reglament de Competicions de la FCE 

SECCIÓ 1. ARTICLE PRELIMINAR 

Article 1  

1.1  El present reglament és d'aplicació per a competicions organitzades o homologades per la 

FCE. Per al que no estigui especificat és d'aplicació el reglament de la FEDA i FIDE. 

1.2  Un exemplar d'aquest reglament haurà d'estar a la disposició de qualsevol jugador en el local 

de joc on es jugui una competició organitzada o homologada per la FCE. 

1.3  No es considerarà circumstància atenuant per a l’aplicació del present reglament o de les 

oportunes sancions el seu desconeixement. 

1.4  La Federació Catalana d'Escacs tolera en els seus torneigs, tant oficials com homologats, 

l'ús del sistema descriptiu d’anotació de partides. Aquesta Federació recomana, però, el sistema 

algebraic, que és l'oficial de la FIDE. 

1.5  Per poder prendre par a les competicions tant oficials com homologades de la Federació 

Catalana d'Escacs és necessari tenir llicència federativa en vigor. Les proves homologades 

podran admetre jugadors amb llicència en vigor per altres federacions. Els jugadors catalans amb 

llicències d’altres federacions podran prendre part en les proves oficials. 

SECCIÓ 2. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES 

Article 2  

2.1  Els clubs faran les inscripcions pel mitjà establert en la convocatòria del campionat. 

2.2  Els equips mantindran la mateixa categoria per a totes les proves que es disputin a llarg de 

tota la temporada. 

2.3  En cas d'inscripció fora de termini la FCE podrà optar per no admetre la mateixa o admetre-

la si es possible i posar una sanció econòmica del doble de la inscripció. 

2.4  Els jugadors classificats directament per a qualsevol final d'una prova individual de caràcter 

oficial hauran de confirmar-hi la seva participació amb antelació suficient. 

2.5  S’admet la possibilitat de unions de dos o més clubs amb personalitat jurídica diferent 

cadascun d’ells per participar conjuntament com un sol equip a les competicions esportives de la 

FCE. La petició per a la unió de clubs es farà per escrit adreçat a la Federació on s’expressaran, 

com a mínim, els termes de la unió, la forma de gestió i les conseqüències esportives o 
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econòmiques derivades d’una possible posterior separació. Aquesta petició haurà de ser 

aprovada per la Comissió Esportiva de la FCE. En tot cas, la unió s’ha de mantenir durant tota la 

temporada de competició esportiva i per a totes dels competicions. Les circumstàncies no 

contemplades en cas de separació, a falta d’acord entre les parts i en els àmbits que puguin 

afectar a la Federació o a les seves competicions, seran resoltes per la Comissió Esportiva de la 

FCE. 

2.6  Les vacants produïdes en proves oficials organitzades per la FCE no es cobriran, llevat que 

el Reglament del Campionat o la circular en qüestió digui el contrari. 

SECCIÓ 3. DELEGATS DE CLUBS O D’EQUIPS 

Article 3 Definició 

3.1  Els delegats de club són el vincle de relació entre la secretaria de la FCE i cadascun dels 

clubs afiliats a aquesta. Han de conèixer perfectament els reglaments, assessorar els jugadors i 

tramitar tots els documents oficials a la FCE. 

3.2  Els delegats de equips o de jugadors, quan s'hagi ofert el local de joc, tant en els 

enfrontaments d'equips com en els individuals, hi actuaran com a àrbitres amb les limitacions que 

se senyalen al llarg d'aquest reglament. 

Article 4 Funcions 

4.1  Hauran de comprovar els rellotges, el seu funcionament i col·locar-los a les taules, al costat 

dels escaquers junt amb les planelles d’anotació. El delegat local col·locarà tots els rellotges amb 

la mateixa orientació al cantó del tauler on tinguin millor visibilitat per als delegats.  

4.2  Els delegats s’abstindran de proporcionar qualsevol ajut als seus jugadors sobre una partida, 

no obstant això, quan no hi hagi assignat un àrbitre en un matx de la Lliga Catalana d’Escacs, 

els delegats podrà indicar la caiguda de bandera de qualsevol dels jugadors. 

4.3  Hauran d'omplir l'acta correctament en el cas de que no hagi un àrbitre que s'encarregui. El 

delegat és responsable que totes les dades que apareguin en l'acta siguin correctes. 

L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions greus per falsificació de documentació. 

4.4  Hauran de disposar d'un exemplar del reglament de la FCE, de les circulars informatives de 

la FCE, de les Lleis dels escacs de la FIDE i dels diversos impresos necessaris, i dels sobres per 

guardar les possibles jugades secretes (sobres secreta). 

4.5  El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que 

ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni.. Ha de limitar-se a donar una informació 
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breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre. El delegat pot dir a un jugador: 

“ofereixi taules”, “accepti las taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un 

jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la 

decisió en el propi jugador.  

El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins 

ara.. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol 

altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes 

prohibicions. 

Encara que una competició per equips hi ha una certa lleialtat d’equip que va més enllà de la 

partida individual d’un jugador, una partida d’escacs es bàsicament una lluita entre dos jugadors. 

Per tant, el jugador ha de tenir la decisió final sobre la conducció de la seva pròpia partida. Encara 

que el consell del delegat pot pesar en el jugador, aquest no està absolutament obligat a 

acceptar-ho. Igualment, el delegat no pot actuar en nom del jugador i la seva partida sense el 

coneixement i consentiment d’aquest. 

Article 5 Comunicació de resultats 

5.1  El delegat haurà de comunicar els resultats dels seus equips en la forma establerta en la 

convocatòria del campionat. L’acta electrònica caldrà que estigui comunicada a la FCE abans de 

les 12 hores del dia posterior a l’encontre. En el cas de les divisions catalanes (Divisió d’Honor, 

Primera i Segona Divisió), l’acta electrònica s’haurà d’enviar abans d’haver transcorregut sis 

hores de la finalització del matx. 

L’equip local serà l’encarregat de notificar l’acta electrònica sigui quin sigui el resultat. Només en 

el cas d’incompareixença de l’equip local el visitant haurà de notificar l’acta. 

5.2  Quant a les proves individuals, l'àrbitre o el delegat del local que n'hagi estat la seu, serà 

l'encarregat d'enviar-ne a la Federació l'acta, els dos originals de les planelles de jugadors 

avaluats, els justificants d'endarreriments, i qualsevol altra documentació que hagi generat la 

competició. 

5.3  Quan hi hagi qualsevol conflicte que impedeixi l'acabament de l'encontre, el delegat local 

enviarà al Comitè de Competició de la FCE amb CARÀCTER D'URGÈNCIA (primer dia feiner 

després de disputar la competició) l'acta de la sessió amb les incidències que puguin haver-hi, 

els sobres de les partides inacabades, totes les planelles originals i les al·legacions de les parts 

implicades.  

5.4  La Web de la Federació Catalana d’Escacs és un mitjà oficial de transmissió de totes les 

informacions relacionades amb les competicions organitzades per la FCE.  
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SECCIÓ 4. IDENTIFICACIÓ 

Article 6  

6.1  En les proves oficials de la FCE i en les homologades per aquesta, tots els participants hi 

hauran d'exhibir la llicència federativa en vigor corresponent o DNI, i presentar-la si la requereixen 

dels àrbitres o els delegats. En cas contrari el jugador haurà de signar en el acta i fer constar el 

seu número de DNI que posteriorment serà comprovat per la FCE. 

6.2  En els torneigs homologats, l'organització serà la responsable que tots els participants tinguin 

tramitada correctament i actualitzada la seva llicència oficial de la temporada corresponent (han 

d’aparèixer al llistat d'avaluació vigent o posteriors llistes de rectificació de les mateixes). En cas 

d'incompliment, l'organització haurà de tramitar i pagar la llicència dels jugadors que no tinguin 

llicència en vigor per cap federació i hagi admès en el seu torneig.  

SECCIÓ 5. DEFINICIO DE LA NACIONALITAT DELS JUGADORS 

Article 7  

7.1  Es considerarà jugador CATALÀ: 

a)  El nascut a Catalunya. 

b)  El que hagi adquirit el veïnatge català i jugui sota bandera catalana o espanyola en la 

FIDE. 

7.2  Es considerarà jugador NACIONAL tots aquells que tenen la nacionalitat ESPANYOLA amb 

llicència en vigor per qualsevol federació autonòmica de l'Estat Espanyol. 

7.3  Es considerarà jugador COMUNITARI tots aquells que tenen nacionalitat dels països de la 

Unió Europea. 

7.4  Es considerarà jugador ASIMILAT al jugador estranger no comunitari que tingui llicència 

federativa de la FCE amb una antiguitat mínima i ininterrompuda durant cinc anys sempre que 

hagi disputat regularment competicions oficials o homologades de la FCE. Tal consideració 

d’assimilat haurà de ser prèviament acordada per la Comissió Esportiva de la FCE quan es 

compleixin els esmentats requeriments. 

7.5  Es considerarà jugador ESTRANGER tots aquells no inclosos dintre dels punts 7.1 , 7.2 , 7.3 

i 7.4 . 

7.6  Donarà dret a representar Catalunya en els torneigs oficials organitzats per la FIDE o per la 

Federació Espanyola, d'acord amb la seva reglamentació els jugadors citats al punt 7.1 . 
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7.7  Els jugadors de nacionalitat andorrana amb llicència en vigor per de la Federació Catalana 

d'Escacs seran considerats com a jugadors CATALANS llevat de les limitacions establertes en 

el reglament de la Federació Espanyola. 

7.8  Seran jugadors seleccionables, amb els mateixos drets dels jugadors catalans, els jugador 

estrangers que tinguin bandera espanyola a la FIDE i veïnatge civil a Catalunya. 

SECCIÓ 6. RITME DE JOC 

Article 8  

En general, el ritme de joc de les partides de les competicions oficials de la FCE, serà: 30 jugades 

en una hora i mitja, i una hora més per jugador finalitzant a caiguda de bandera, o 90 minuts per 

jugador més 30 segons d’increment per jugada realitzada. Mitjançant la circular de cada prova 

s’establiran els ritmes de joc mes adients sempre que estiguin homologats per la FIDE. 

SECCIÓ 7. PARTIDES JUGADES SUB-CONDITIONE 

Article 9  

9.1  Una partida sub-conditione és aquella on el resultat final de la qual depèn de la decisió que 

prendrà el Comitè de Competició. 

9.2  Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició 

respecte de la situació de conflicte. 

9.3  Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no 

es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, 

s'ha de procedir de la següent manera: 

a)  Aturar els rellotges. 

b)  Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que 

marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident. 

c)  Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats. 

d)  Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es 

neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició 

no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per 

donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit. 
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9.4  L'acta i els originals de les planelles de les partides jugades sub-condicione caldrà enviar-

les amb caràcter d'urgència al Comitè de Competició de la FCE. Aquesta documentació haurà 

d'estar en mans del Comitè de Competició el primer dia laborable desprès de la data de l'incident 

abans de les 18 hores. 

9.5  Si davant d’una reclamació d’un jugador els Comitè de Competició de la Federació decideix 

que es torni a jugar o es reprengui una partida o matx, s’intentarà posar d’acord ambdos jugadors 

o equips per a la continuació. En cas de que aquest acord no es produeixi, serà la Comissió 

Esportiva de la FCE qui assenyalarà la data, hora i lloc per la disputa de l’esmentada partida o 

matx.  

SECCIÓ 8. INCIDÉNCIES, PARTIDES NO FINALITZADES I SECRETES A 

COMPETICIONS OFICIALS SENSE ÀRBITRE 

Article 10  

10.1  En els casos d’inclemències meteorològiques (nevades, onades de fred...), catàstrofes, 

impossibilitat de d'utilitzar o accedir al local de joc serà la Federació Catalana d'Escacs qui 

decidirà si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar , adjudicar o repetir 

totalment o parcialment. 

10.2  Si durant la partida s’esdevé algun incident que impedeixi la continuació de la/es partida/es 

per un dels motius indicats a la Part I. Capítol II.Secció 8.10.1 , i no hi ha la possibilitat de jugar 

sub-condicione, o esperar a que s'arregli el problema causant de la impossibilitat de jugar les 

partides, s'haurà/n de suspendre la/es partida/es, i enviar l'acta on s'especifiqui l'incident i les 

planelles de les partides en sobre tancat a la Federació segons s'indica a la Part I. Capítol 

II.Secció 7.9.4 . 

10.3  La federació decidirà si la ronda de joc s'ha d'ajornar, adjudicar o repetir totalment o 

parcialment.  

10.4  Davant d’una partida que no hagin pogut finalitzar per no posar-se d’acord els jugadors i/o 

els equips corresponents per un conflicte reglamentari, el Comitè de Competició de la FCE podrà: 

a)  Fer jugar la partida en dia i hora que determini el propi Comitè de Competició. 

b)  Adjudicar el resultat de la partida, en funció de la posició, si el Comitè considera que la 

partida no s’ha de continuar.  

10.5  Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta del partit per part dels delegats, en cas 

que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar 

al•legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi 

d’incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació 
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posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder 

realitzar la reclamació dintre del termini.  

SECCIÓ 9. ENDARRERIMENTS, INCOMPAREIXENCES I ELIMINATS 

Article 11  

11.1  Un jugador, pot demanar no ser aparellat en un torneig pel sistema suís. Per això, ha 

d’avisar a l’àrbitre abans de que aquest hagi fet l’aparellament. Les bases de cada torneig, ja 

sigui oficial o homologat, regularan el nombre de rondes en què es pot demanar no ser aparellat. 

11.2  Un jugador que no es presenti a una ronda sense una causa justificada i sense avisar a 

l’organització, en una prova individual organitzada per la Federació serà sancionat segons el 

Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana i eliminat del torneig. 

11.3  Dues incompareixences en competicions oficials, tant en campionats d'equips com 

individuals, suposen l'eliminació de l'equip o del jugador de la competició. 

11.4  Els jugadors o equips retirats o eliminats després d'haver disputat efectivament la meitat de 

les partides del torneig continuaran amb la puntuació obtinguda fins aleshores, a l'efecte de la 

classificació. 

11.5  Si un equip es retira o és eliminat abans d'haver jugat efectivament la meitat de les partides 

del torneig, s’anul·laran tots els punts, a l'efecte de la classificació.  

SECCIÓ 10. SUPERPOSICIÓ DE CALENDARIS ESPORTIUS 

Article 12  

12.1  Si a un jugador li afecta la superposició de calendaris esportius de la FCE o els de la FEDA 

o FIDE, haurà de sol·licitar a la FCE, per escrit i amb antelació suficient, que estudií el cas per 

tal de trobar una solució factible i regulada pels reglaments. 

12.2  Si la prova que es superposa amb el calendari oficial de la Federació Catalana d'Escacs, 

no és organitzada per la FIDE o per la FEDA, és a dir, que és de caràcter amistós o bé es tracta 

d'un torneig homologat, per exemple, la Comissió Esportiva de la FCE està facultada per decidir 

si s'admet la superposició. 

12.3  Si per la superposició de calendaris esmentada es modifiqués el calendari de la FCE, el 

local de joc previst no variarà si la Comissió Esportiva de la FCE no s'hi pronuncia en cap altre 

sentit. 
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12.4  Si varia el calendari d’una prova oficial sense àrbitre que es juga pel sistema Round Robin 

(lliga), el Comitè de Competició de la FCE, designarà dia i hora per jugar les partida o partides 

afectades. 

12.5  Una vegada aprovat el calendari esportiu per l’assemblea general no serà permesa la 

coincidència de cap prova oficial d’àmbit territorial i tampoc cap prova homologada si coincideixen 

amb un Campionat de Catalunya organitzat per la FCE. Tampoc serà permesa la coincidència 

de cap prova homologada amb una prova federada (organitzada per la FCE), sigui de la FCE o 

d’una Representació Territorial, llevat que compti amb la prèvia autorització de la Junta Directiva 

de la FCE. 

12.6  Si un jugador representa Catalunya en una prova de la FEDA o la FIDE que se superposa 

amb una prova oficial de la FCE, la Comissió Esportiva de la FCE estarà facultada per decidir, si 

s’ajorna o avança la partida, si es concedeix un bye de mig punt (en cas de proves pel sistema 

suís) o si es troba una altra solució factible i regulada pels reglaments. 

12.7  No serà d’aplicació la normativa de superposició de calendaris en el cas que afecti a una 

Competició per Equips.  

SECCIÓ 11. CONDUCTA DELS JUGADORS 

Article 13  

A més del que especifiquen les Lleis dels Escacs de la FIDE, en els torneigs oficials i homologats, 

de la Federació Catalana d'Escacs és prohibit: 

a)  Fumar a la sala de joc. 

b)  Sortir de la sala de joc sense comunicar-ho a l'àrbitre o al delegat. 

c)  No es permet utilitzar telèfons mòbils ni portar cap aparell electrònic o de qualsevol 

aparell que permeti la comunicació del jugador amb l’exterior o l’emmagatzament de 

partides o posicions a la sala de joc, excepte que hagi una autorització prèvia de l’àrbitre 

o els delegats que facin aquesta funció. 

SECCIÓ 12. REGULACIÓ DE LA PETICIÓ DE TAULES 

Article 14  

En els torneigs oficials, organitzats per la Federació Catalana d'Escacs, es podrà reglamentar la 

prohibició d’acordar taules, segons s’indica a les Lleis dels Escacs de la FIDE. 
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SECCIÓ 13. SISTEMES DE PUNTUACIÓ 

Article 15  

Un jugador que guanya la seva partida suma un punt (1), un jugador que perd la partida no puntua 

(0) i el jugador que fa taules a la seva partida suma mig punt (½). 

Article 16  

En torneigs d’equips, es denomina sistema de puntuació olímpica la suma del resultat de tots els 

jugadors d’un mateix equip.  
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CAPÍTOL III. Normativa d’avaluació de la FCE 

SECCIÓ 1. INTRODUCCIÓ 

Article 1  

1.1  El sistema d’avaluació de la Federació Catalana d'Escacs té com a objectiu la valoració de 

les actuacions dels jugadors afiliats mitjançant procediments estadístics inspirats en el sistema 

ELO adoptat per la FIDE i la FEDA. 

1.2  L’àmbit d’avaluació estarà integrat per les competicions, oficials i les competicions que 

prèviament a la seva celebració, hagin estat registrades i homologades per la Federació Catalana 

d’Escacs. Aquest àmbit d’avaluació afectarà a tots els jugadors afiliats a la FCE. 

SECCIÓ 2. REQUERIMENTS TÈCNICS 

Article 2  

2.1  Els torneigs homologats d’escacs actius podran demanar la seva avaluació amb mitja K, si 

reuneixen els següents requisits: 

a)  Que cada jugador disposi d’un temps fix mínim de 15 minuts. El jugador podrà tenir més 

temps comptant els increments, però no menys de 15 minuts fixos. 

b)  Que el jugador disposi d’un màxim de temps de 60 minuts, que poden ser fixos o que 

mitjançant la suma del temps assignat, més l’increment, multiplicat per 60 jugades, siguin 

inferior a 60 minuts. 

Article 3  

3.1  El nombre de rondes diàries no serà superior a 3 per torneigs de 60 o més minuts per jugador. 

3.2  La durada de la prova no pot ésser superior a 90 dies, excepte en les competicions per 

equips. 

Article 4  

4.1  Les partides guanyades per incompareixença seran vàlides per l’avaluació catalana a tots 

els efectes. Les partides guanyades per incompareixença equivaldrà a una partida jugada amb 

un jugador del mateix elo que el propi jugador. 
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4.2  Les partides perdudes per incompareixença seran vàlides per l’avaluació catalana a tots els 

efectes. Les partides perdudes per incompareixença equivaldrà a una partida jugada amb un 

jugador del mateix elo que el propi jugador. 

Article 5  

Els jugadors que participin en proves homologades i no tinguin elo ni de la FCE, ni de la FEDA, 

ni de la FIDE pel que fa a l’avaluació dels seus oponents es tindrà en compte un elo equivalent 

a la perfomance de puntuació obtinguda pel jugador en aquest torneig.  

SECCIÓ 3. LLISTES OFICIALS 

Article 6  

La Federació publicarà  anualment tres llistes de l’avaluació catalana. Les dates de publicació 

seran els dies 1 de gener, 1 de juny, i 1 d’octubre. Aquesta relació incorporarà els resultats de 

les proves avaluades des de l’anterior publicació i serà vigent mentre no es publiqui una de nova. 

Per les competicions en les quals les partides se celebrin amb una periodicitat setmanal o 

superior, els resultats tindran en compte el canvi d’avaluació en la nova llista. Els jugadors podran 

presentar reclamacions del seu elo dintre dels trenta primers dies, comptant a partir de la data 

de publicació de cada llista oficial. 

Article 7  

7.1  Cada Llista oficial  d’elo inclourà les següents dades: 

a)  Nom del jugador 

b)  Codi d'identificació 

c)  Titulació (CM, MC, MN, MF, MI, GM, MIF, GMF) 

d)  Club 

e)  Avaluació 

f)  Nombre de partides avaluades en el corresponent període  

Article 8  

Els jugadors no avaluats en la llista anterior, seran valorats seguint els següents criteris: 

a)  Jugadors avaluats en anteriors llistes, amb l’ELO i K sobre l’actualització en que apareixia 

a l’ultima llista publicada. 
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b)  Jugadors no avaluats amb l’avaluació i K segons la FIDE. 

c)  Jugadors no avaluats i sense avaluació de la FIDE, amb avaluació i K segons la FEDA. 

d)  Jugadors no avaluats, amb títol de preferent, amb 2.000 punts i K=15. 

e)  Jugadors no avaluats, amb títol de primera, amb 1.900 punts i K=15. 

f)  Jugadors no avaluats, sense títol i amb llicència anterior a la temporada 94-95, amb 1.800 

punts i K=15. 

g)  Jugadors no avaluats, sense títol i sense llicència anterior a la temporada 94-95, amb 

1.700 punts i K=25. 

h)  Jugadors no avaluats, sense títol i sense avaluació FIDE i FEDA, amb 2.000, 1.900, o 

1.800 punts i K=15 . Aquesta possibilitat es destina a valorar la força aproximada dels 

jugadors que venen d’altres federacions i justifiquen, a criteri de la FCE, una força 

superior als 1.700 punts. També s’aplicarà a jugadors sense llicència anterior a la 

temporada 94-95 i amb historial escaquista anterior. 

SECCIÓ 4. PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ 

Article 9  

9.1  El sistema ELO és un procediment numèric en el qual els percentatges de puntuació es 

converteixen en diferències d'avaluació i viceversa, amb els resultats indicats en la taula 1:  

D M m D M m D M M 

0 – 3 .50 .50 122 – 137 .67 .33 279 – 290 .84 .16 

4 – 10 .51 .49 130 – 137 .68 .32 291 – 302 .85 .15 

11 – 17 .52 .48 138 – 145 .69 .31 303 – 315 .86 .14 

18 – 25 .53 .47 146 – 153 .70 .30 316 – 328 .87 .13 

26 - 32 .54 .46 154 – 162 .71 .29 329 – 344 .88 .12 

33 – 39 .55 .45 163 – 170 .72 .28 345 – 357 .89 .11 

40 – 46 .56 .44 171 – 179 .73 .27 358 – 374 .90 .10 

47 – 53 .57 .43 180 – 188 .74 .26 375 – 391 .91 .09 

54 – 61 .58 .42 189 – 197 .75 .25 392 – 411 .92 .08 

62 – 68 .59 .41 198 – 206 .76 .24 412 – 432 .93 .07 

69 – 76 .60 .40 207 – 215 .77 .23 433 – 456 .94 .06 

77 – 83 .61 .39 216 – 225 .78 .22 457 – 484 .95 .05 

84 – 91 .62 .38 226 – 235 .79 .21 485 – 517 .96 .04 

92 – 98 .63 .37 236 – 245 .80 .20 518 – 559 .97 .03 

99 – 106 .64 .36 246 – 256 .81 .19 560 – 619 .98 .02 

107 – 113 .65 .35 257 – 267 .82 .18 620 – 735 .99 .01 

114 – 121 .66 .34 268 – 278 .83 .17 > 735 1 0 



FE D E R AC I Ó  C AT A L AN A D ’ E S C AC S  

 
 

Reglament General i de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.  22 de 58  

  
 

Taula 1. Conversió de diferència d'avaluació D en percentatge P(D) M = Jugador més 

avaluat. m = Jugador menys avaluat.  

9.2  Pel càlcul de R(a), qualsevol diferència d'avaluació entre jugadors superior als 350 punts 

serà comptada com de 350 punts. 

Article 10 Càlcul de R 

10.1  Amb la Taula 1, es calcula P(D) per cada jugador i en cada partida. 

a)  W = Resultat de la partida     We = Resultat esperat (M o m) 

b)  R = K x (W - We) 

10.2  K és un coeficient d'estabilització, amb els següents valors: 

a)  25 pels jugadors avaluats per primera vegada, fins a completar 30 partides 

b)  15 mentre l'avaluació sigui inferior a 2.300 punts amb 30 o més partides avaluades 

c)  10 quan s'han completat 30 partides i s'han obtingut 2.300 punts 

10.3  Quan s’avaluï un campionat d’escacs ràpids (entre 15 a menys de 60 minuts per jugador) 

la K que s’apliqui serà la mitat de la k que tingui el jugadors pels torneigs tradicionals. 

Article 11 Càlcul de R(n) 

R(n) = ∆R (R = variacions d'avaluació de totes les partides computades dins del termini 

d'avaluació) R(n) s'arrodoneix cap als valors més pròxims a la unitat. Els valors mínim de R(n) 

s’estableix en 1.700 punts. 

SECCIÓ 5. PRESENTACIÓ D’INFORMES 

Article 12  

Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre principal / Organitzador enviarà a la Federació l’informe 

complet del torneig. Les regulacions sobre la presentació d’informes es publicaran anualment en 

una circular. 
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CAPÍTOL IV. Normativa per a l’obtenció de normes i 

títols de mestre català 

SECCIÓ 1. OBTENCIÓ DE NORMES DE MESTRE CATALÀ 

Article 1  

1.1  Obtenen una Norma de Mestre Català: 

a)  els primers classificats dels torneigs Campionats Individuals Absoluts de les Territorials 

de Girona, Lleida i Tarragona, 

b)  els qui tinguin 2.305 o més punts d'ELO a una llista d'avaluació, després d'haver jugat 16 

partides o més durant el període d'avaluació anterior, 

c)  els dos primers classificats del Grup A del Campionat Individual Absolut de la Territorial 

de Barcelona. 

d)  els qui superin percentatges en proves organitzades i homologats per aquesta Federació, 

vàlides per l'ELO català, amb un mínim de 8 partides realment jugades, sense tenir en 

compte les partides guanyades per incompareixença. Aquests percentatges seran del 

50% o superior per a una mitjana d'Elo d'adversaris de 2.375 punts. Cada punt que 

rebaixi aquest valor farà augmentar en un 0,1% el percentatge demanat per a l'obtenció 

de norma. La mitjana d'ELO haurà de ser superior a 2.175 per jugadors de Barcelona i 

2150 per les proves oficials de les Delegacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona. 

1.2  Els torneigs d’escacs actius, i en general tots els que s’avaluïn amb mitja K, no valdran per 

a l’obtenció de norma de Mestre Català. 

1.3  La següent taula presenta la mitjana mínima necessària per poder aconseguir norma de MC 

en funció dels punts obtinguts i el nombre de partides jugades: 

 
Punts 

4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 

R
o

n
d

es
 

8 2375 2314 2250 2189 2175        

9  2375 2319 2264 2208 2175       

10   2375 2325 2275 2225 2175      

11    2375 2329 2285 2238 2194 2175    

12     2375 2334 2292 2250 2208 2175   

13      2375 2236 2298 2259 2222 2183 2175 
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Article 2  

Es validaran les normes de Mestre Català, a petició del jugador interessat, amb els següents 

condicionants: 

a)  En torneigs oficials i homologats de 9 o més rondes, si el jugador ha fet norma a la ronda 

8, obtindrà la norma independentment del resultat de la novena o següents. 

b)  En torneigs oficials i homologats de 9 o més rondes, el jugador podrà demanar suprimir 

una partida que li permeti augmentar la mitjana de contrincants, sempre i quan aquesta 

partida l’hagi guanyat i li quedin 8 partides computables. 

Article 3  

Les normes assolides no estaran subjectes a cap període de caducitat. Aquesta normativa no 

tindrà caràcter retroactiu. 

SECCIÓ 2. OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE MESTRE CATALÀ 

Article 4  

4.1  Obté el títol de Mestre Català: 

a)  El campió i subcampió del Campionat de Catalunya Individual Absolut. 

b)  El Campió del Campionat de Catalunya Juvenil 

c)  El jugador amb títol de Mestre FIDE o amb norma de MI, 

d)  El representant de Catalunya que quedi campió d'Espanya juvenil, 

e)  Els representants de Catalunya que quedin entre els cinc primers classificats del 

Campionat d'Espanya Absolut. 

f)  El campió del Campionat de Catalunya de Veterans. 

g)  Obtenint  tres normes de Mestre Català segons el punt 1. 

4.2  Exemple 

a)  Un jugador participa en un torneig de 9 rondes i aconsegueix una puntuació de 6,5 punts, 

la mitjana d'ELO dels seus adversaris es 2185. Per tant, 

2375 – 2185 = 190 

190 x 0,1 = 19 

19 + 50 = 69% mínim per aconseguir la norma. 

El 6,5 punts aconseguits pel jugador representa el 72%, per tant el jugador obté la norma.  
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CAPÍTOL V. Normativa per als torneigs homologats 

SECCIÓ 1. DEFINICIÓ 

Article 1  

És denomina torneig homologat tot aquell que prèviament ha estat acceptat per la Federació, 

d'acord amb la normativa vigent. Els torneigs homologats han d'estar organitzats per una entitat 

esportiva reconeguda per la Federació Catalana d'Escacs, que es disputin a Catalunya, i arbitrat 

per un àrbitre que hagi fet efectiu el pagament de la quota que li dóna dret a tenir llicència en 

vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans de la FCE, independentment de la seva nacionalitat o 

titulació. 

SECCIÓ 2. REGISTRE DE TORNEIGS 

Article 2  

Els clubs afiliats podran registrar un torneig homologat per a l’avaluació catalana mitjançant 

L'IMPRÈS DE REGISTRE de Torneigs que hauran d’enviar per correu electrònic a la Federació 

Catalana d'Escacs. Per ser valorats per l’elo català, els torneigs han de complir les condicions 

establertes a la Part I. Capítol III.Secció 2 del Reglament General i de Competicions. 

La Federació Catalana tramitarà l’imprès a la FIDE dels torneigs que ho sol·licitin. Caldrà que 

compleixi les condicions establertes a la reglamentació vigent. Un torneig es podrà registrar fins 

a 40 dies abans de l’inici de la competició, amb l’excepció dels torneigs que formen part del Circuit 

Català que hauran de fer la presentació del registre en els terminis que el reglament del Circuit 

Català tingui establerts. 

Article 3  

3.1  La Federació carregarà al compte del club organitzador la quota del torneig en el moment 

del seu registre i publicarà les dades del torneig a la web de la FCE. La Federació Catalana podrà 

admetre el registre de torneigs fora de termini i, sempre que es facin abans de l’inici de la 

competició, amb un recàrrec del 50% a la quota d’homologació que serà carregat al compte del 

club. No es podrà garantir, però que els torneigs fora de termini puguin ser registrats per avaluació 

FIDE. 

3.2  No es retornarà la quota de registre, als torneigs registrats que no se celebrin. La Federació 

Catalana podrà denegar una subvenció a aquells organitzadors, encara que compleixin els 
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requisits per obtenir-la, si el torneig té anomalies evidents, al marge de que pugui ser objecte 

d’altres sancions. 

Article 4  

4.1  No s’acceptarà el registre de nous torneigs oberts vàlids per elo FIDE que coincideixin amb 

competicions del calendari oficial organitzats per la pròpia Federació Catalana o altres torneigs 

homologats  de caire internacional, que no respecti la distància d’un radi inferior a 30 Kms. 

4.2  Un torneig perquè sigui considerat com internacional als efectes de la protecció de la norma 

dels 30 Kms., ha de complir els següents requisits (la referència és la de la darrera edició 

disputada):  

a)  Ha de ser vàlid per elo de la FIDE, i de la FCE i la reglamentació ha d’ajustar-se a la 

normativa vigent d’aquests organismes. 

b)  Un mínim de 20 jugadors amb elo FIDE que no siguin espanyols i que han de pertànyer 

a un mínim de 3 països diferents (banderes) i entre els quals 10 han de ser titulats 

internacionals (GM, MI, WGM, WMI). (normativa FIDE B01 Art-1.43e para obtenció 

normes MI i GM) 

c)  S’haurà de jugar a un mínim de ronda diària (no són considerats com internacionals als 

efectes de protecció els torneigs de ronda setmanal). 

d)  Tots els torneigs del Circuit Català d’Oberts Internacionals es consideraran internacionals 

a efectes de la seva protecció. 

e)  Els torneigs que ja figuren en el calendari oficial no podran ser desplaçats de les seves 

dates per la celebració d’altres internacionals. 

SECCIÓ 3. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZATS MITJANÇANT EL 

SISTEMA SUÍS D’APARELLAMENT 

Article 5  

5.1  El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 25 jugadors. 

5.2  No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En cas que no 

es compleixi aquest tant per cent, el torneig es podrà avaluar  igualment, però no valdrà per 

normes de MC, ni serà subvencionat per la FCE. 
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SECCIÓ 4. REQUISITS PER ELS TORNEIGS ORGANITZATS MITJANÇANT EL 

SISTEMA ROUND ROBIN O LLIGA 

Article 6  

La Federació Catalana d'Escacs recomana utilitzar aquest tipus de torneigs només per a 

competicions de caire internacional, per l’obtenció de normes de MC, o en aquells casos on no 

sigui possible formalitzar un sol grup per a l’ús del sistema suís. 

Article 7  

7.1  Es podran organitzar torneigs tancats vàlids per a elo català, però no per a norma de MC, 

amb menys de 9 jugadors. Un cop iniciat el torneig no es permetran canvis de jugadors, tret que 

el jugador retirat no s’hagi presentat a la primera ronda. 

7.2  No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En cas que no 

es compleixi aquest tant per cent, el torneig es podrà avaluar  igualment, però no valdrà per 

normes de MC, ni serà subvencionat per la FCE. 

Article 8  

Es reduirà al mínim indispensable els enfrontaments entre jugadors d'un mateix club a les últimes 

dues rondes. 

Article 9  

9.1  Totes les partides d’un torneig tancat vàlid per normes de MI o GM s’hauran de jugar al local 

de joc i hores especificades amb antelació pels organitzadors de la prova a les bases del torneig. 

L’Àrbitre principal podrà modificar l’horari i local de joc d’una partida, però  haurà de ser present 

quan es disputi aquesta partida. 

9.2  Qualsevol modificació autoritzada per l’Àrbitre Principal haurà de ser comunicada 

immediatament a la FCE que haurà de donar el seu vist- i-plau. La FCE podrà nomenar un 

Delegat Federatiu per verificar que es compleixin aquestes condicions. 

SECCIÓ 5. REQUISITS PER L’ORGANITZACIÓ DE JORNADES D’ESCACS 

AVALUABLES 

Article 10  

10.1  Es denomina Jornada d'Escacs Avaluable aquella competició, organitzada per un club 

afiliat a la FCE, que se celebri disputant una sola partida per jugador.  
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10.2  No hi hauran premis en metàl·lic. 

10.3  Un mateix club pot organitzar 2 jornades en un sol dia (matí i tarda). 

Article 11  

Els jugadors podran inscriure’s fins l’hora marcada per l’organització per a la finalització de les 

inscripcions. Els jugadors hauran de signar un full d’inscripció on consti el seu nom, el DNI i la 

signatura. 

SECCIÓ 6. NORMES PER A L’HOMOLOGACIÓ 

Article 12  

12.1  Els participants d'un torneig podran comprovar que el torneig és vàlid per ser avaluat quan 

figuri a la llista de torneigs registrats que es publica a la pàgina web de la FCE. 

12.2  L'organització del torneig publicarà a Internet la relació de participants del torneig on consti, 

almenys, el nom, el codi FCE i FIDE (per a torneigs valorats FIDE) i els elos respectius. 

Article 13  

Els jugadors sense llicència en vigor per a la Federació Catalana han de justificar que tenen 

tramitada llicència per alguna federació. Cas contrari, el jugador no podrà participar en el torneig 

excepció feta que tramiti llicència de jugador de la Federació Catalana abans de l’inici del torneig. 

Article 14  

Serà obligatori disposar d’un full de reclamacions segellat per la FCE perquè els jugadors puguin 

escriure els comentaris que considerin oportuns sobre l’organització del torneig i que aquesta 

circumstància aparegui a les bases del torneig. 

SECCIÓ 7. ANUL·LACIÓ DE TORNEIGS HOMOLOGATS 

Article 15  

La FCE podrà anul·lar qualsevol prova que no compleixi aquesta normativa o per causa de 

irregularitats evidents.
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CAPÍTOL VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs 

SECCIÓ 1. DEFINICIÓ 

Article 1  

1.1  La Lliga Catalana d’Escacs és el torneig més important del calendari federatiu en el qual 

poden participar totes les entitats que componen la Federació. 

1.2  Els equips es formen amb el nombre determinat de jugadors que indiqui la reglamentació 

vigent. 

1.3  La suma de les puntuacions individuals de cada jugador atorgarà la victòria a l’equip que 

més punts aconsegueixi a l’encontre. 

SECCIÓ 2. NORMES GENERALS 

Article 2  

2.1  A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de 

categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores. El ritme 

de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per 

jugada efectuada. 

2.2  Les peces blanques correspondran als escaquers senars de l’equip local i les negres als 

escaquers parells. Quan per qualsevol motiu justificat i amb l’autorització prèvia de la federació 

un equip no pugui disputar un encontre en el seu local, es mantindrà l’ordre dels escaquers. 

SECCIÓ 3. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES 

Article 3  

3.1   En cas de renúncia d’un equip de categoria superior a Tercera  s’ha  de comunicar a la 

Federació mitjançant correu electrònic abans del termini de la inscripció dels equips. 

És  obligatòria la inscripció de tots els equips presentats per cada club, aquesta s’haurà de fer a 

través de la web de la Federació (gestió administrativa) en els terminis i forma que indiqui la 

Federació. 
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3.2  Els equips que renuncien estan obligats a comunicar-ho per escrit a la FCE. L’escrit de la 

renúncia haurà d’estar en el local social de la FCE amb un mínim d’antelació de 48 hores abans 

del termini per a la inscripció dels equips. 

3.3  En cas de renúncia d’un equip aquest descendirà a la categoria immediata inferior. 

3.4  Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per 

dos equips de tercera categoria. 

SECCIÓ 4. VACANTS DEL CAMPIONAT D’EQUIPS 

Article 4  

4.1  Divisió d’Honor: Cobriran vacants l’equip que no guanyi el Play-off d’ascens a Divisió 

d’Honor, el tercer classificat amb millor puntuació, el quart i així successivament fins als equips 

que mantenen la categoria. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats 

a la fase regular de la Lliga Catalana d’Escacs. 

4.2  Primera Divisió: en cobrirà vacants els equips que hagin obtingut més punts dels segons 

classificats dels grups de Segona Divisió. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos 

desempats emprats a la fase regular de la Lliga Catalana d’Escacs. 

4.3  Segona Divisió: se’n cobriran les vacants d’entre els equips de la mateixa territorial de l’equip 

que ha produït la vacant. Se seguirà el següent ordre: 

1.  Els equips que han perdut la categoria (en l'ordre del que hagi fet més punts). 

2.  Els equips que han fet més punts en la categoria inferior i que no han pujat. 

1.2  A la resta de categories, les vacants seran cobertes a criteri de la Comissió Esportiva de la 

FCE seguint criteris de classificació a l’anterior temporada. 

SECCIÓ 5. COMPOSICIÓ I ALINEACIÓ DELS EQUIPS 

Article 5   

5.1  El nombre de jugadors que composen un equip estarà en funció de la seva categoria. 

a)  Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió i categoria Preferent: deu jugadors. 

b)  A Primera categoria: vuit jugadors. 

c)  A Segona categoria: sis jugadors. 

d)  A Tercera categoria: quatre jugadors.  
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5.2  En equips de cinc jugadors o menys hi podrà actuar només un jugador estranger. A la resta 

d’equips, dos com a màxim.  

5.3  Només tindran la condició d’estrangers, als efectes d’aquest reglament, els jugadors que 

tinguin més de 2200 d'elo FIDE. No es consideraran com estrangers els jugadors assimilats 

segons el Part I.  .Capítol II. .Secció 5. .7.4  del Reglament General i de Competicions de la 

Federació Catalana d’Escacs 

5.4  En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb bandera 

espanyola o andorrana. Dels quatre no seleccionables el màxim d’ estrangers serà de dos. En 

equips de 8 jugadors l’únic límit serà de màxim dos estrangers i en equips de 4 jugadors el  màxim 

serà d’1 estranger. 

5.5  No podran ser alineats en la Lliga Catalana d’Escacs, encara que tinguin llicència federativa, 

jugadors menors de 5 anys. 

SECCIÓ 6. DISTRIBUCIÓ DE GRUPS D’EQUIPS 

Article 6   

6.1  La Lliga Catalana d’Escacs està formada per 7 categories: 

a)  Divisió d’Honor 

b)  Primera divisió 

c)  Segona divisió 

d)  Preferent Territorial 

e)  Primera Territorial 

f)  Segona Territorial 

g)  Tercera Territorial 

Article 7  

7.1  La Divisió d’honor estarà formada per 16 equips. A la primera fase estaran distribuïts en dos 

grups agrupats segons els criteris esportius derivats de la classificació obtinguda pels equips a 

la temporada anterior.  

Els equips seran ordenats, per ordre de classificació de l’1 al 13 segons la classificació de la 

temporada anterior, el nº 14 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada 

anterior, el nº 15 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior i el 

nº 16 serà el guanyador del play-off d’ascens de Primera Divisió a Divisió d’Honor. 
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De manera excepcional, la temporada 2014 l’ordre serà el següent: de l’1 al 12 per la classificació 

de la Divisió d’Honor de la temporada 2013, el nº 13 serà per al campió de Catalunya de Primera 

Divisió, el nº 14 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada 2013; el nº 

15 serà per al millor segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013 i el nº 16 serà 

per a l’altre segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013. 

Article 8  

8.1  Els dos grups de Primera Divisió es formaran de la manera següent: 

a)  El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13 i 16. 

b)  El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14 i 15.  

8.2  Primera fase 

a)  Cada grup de 8 equips disputarà una lligueta a una sola volta. Els quatre primers 

classificats de cada grup es classificaran per disputar el quadre final que dirimirà els llocs 

1 al 8 de la classificació general de Divisió d’Honor. Els classificats del 5 al 8 da cada 

grup disputaran el grup que dirimirà els llocs del 9 al 16 de la classificació general de 

Divisió d’Honor. 

8.3  Segona fase 

a)  Els equips que es classifiquin per cadascun dels grups de la segona fase arrossegaran 

els punts aconseguits amb els equips del seu mateix grup de la primera fase. Només 

hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup. 

8.4  Els enfrontaments entre els dos grups serà amb el calendari següent: 

a)  Per al grup del 1r al 8è 
1.  Ronda 1: A-1 = B-4, A-2 = B-3, A-3 = B-2, A-4 = B-1 

2.  Ronda 2: B-1 = A-3, B-2 = A-2, B-3 = A-1, B-4 = A-4 

3.  Ronda 3: A-1 = B-2, A-2 = B-1, A-3 = B-4, A-4 = B-3 

4.  Ronda 4: B-1 = A-1, B-2 = A-4, B-3 = A-3, B-4 = A-2 

b)  Per al grup del 9è al 16è: 

1.   Ronda 1: A-5 = B-8, A-6 = B-7, A-7 = B-6, A-8 = B-5 

2.  Ronda 2: B-5 = A-7, B-6 = A-6, B-7 = A-5, B-8 = A-8 

3.  Ronda 3: A-5 = B-6, A-6 = B-5, A-7 = B-8, A-8 = B-7 

4.  Ronda 4: B-5 = A-5, B-6 = A-8, B-7 = A-7, B-8 = A-6 

c)  Els classificats dels llocs 14 al 16 baixaran a la Primera Divisió de la següent temporada. 
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Article 9  

En el cas que dos equips del mateix club coincideixin a la Segona Divisió i aquests siguin de les 

Delegacions Territorials de Tarragona, Lleida o Girona jugaran al mateix grup. Si els equips del 

mateix club són de la Territorial Barcelona, la Comissió Esportiva decidirà si han d’estar en el 

mateix grup o grups diferents. 

Article 10  

10.1  Els 4 equips que baixin de Primera Divisió seran distribuïts de forma raonada i 

equitativament  entre els quatre grups de Segona Divisió, segons el criteri de la Comissió 

Esportiva de la FCE. 

10.2  En Primera Divisió, el criteri per a la formació dels grups serà estrictament esportiu d’acord 

amb la classificació de la temporada anterior. Els criteris seran els següents:  

a)  El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20 

b)  El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14,15,18 i 

19. 

Els criteris per atorgar els números són els següents:  

a)  Número 1, per l'equip catorzè classificat de la DH de la temporada anterior.  

b)  Número 2, per l'equip quinzè classificat de la DH de la temporada anterior.  

c)  Número 3, per l'equip setzè classificat de la DH de la temporada anterior.  

d)  Número 4, per l'equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.  

e)  Número 5, per l'equip classificat en tercer lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de 

la temporada anterior. 

f)  Número 6, per l'equip classificat en tercer lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la 

temporada anterior. 

g)  Número 7, per l'equip classificat en quart lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de 

la temporada anterior. 

h)  Número 8, per l'equip classificat en quart lloc de l’altre grup de 1era Divisió de la 

temporada anterior. 

i)  Número 9, per l'equip classificat en cinquè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació 

de la temporada anterior. 

j)  Número 10, per l'equip classificat en cinquè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la 

temporada anterior. 
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k)  Número 11, per l'equip classificat en sisè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de 

la temporada  anterior. 

l)  Número 12, per l'equip classificat en sisè lloc  de l’altre grup de la 1era Divisió de la 

temporada anterior. 

m)  Número 13, per l’equip classificat en setè lloc de la 1era Divisió  amb major puntuació de 

la temporada anterior. 

n)  Número 14, per l’equip classifica en setè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la 

temporada anterior. 

o)  Número 15, per l’equip classificat en vuitè lloc de la 1era Divisió  amb major puntuació 

de la temporada anterior. 

p)  Número 16, per l’equip classifica en vuitè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la 

temporada anterior. 

q)  Número 17, per l’equip campió de la Segona Divisió. 

r)  Número 18 per l’equip subcampió de la Segona Divisió. 

s)  Número 19, per l’equip amb millor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona 

Divisió. 

t)  Número 20, per l’equip amb pitjor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona 

Divisió. 

10.3  Aquest ordre serà modificat per evitar que: 

a)  Hagi una diferència superior a 1 entre tots dos grups d’equips filials. 

b)  Evitar que dos equips d’un mateix club estiguin al mateix grup. 

SECCIÓ 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE 

Article 11   

11.1  A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada 

equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en 

aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es 

pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer 

tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els 

últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella 

on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la 

competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només 
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podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran 

presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells 

vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres 

darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació 

indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que 

es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per 

alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.  

Serà obligació del club local on es disputi un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs numerar els 

taulers començant pel número 1 fins el número de titulars de cada equip.  

Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que 

disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers 

dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la 

FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.  

Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips 

els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les 

partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-

se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més 

d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició 

decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la 

irregularitat.  

11.2  En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a 

dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior 

(teòric més fluix). Tanmateix, els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats 

lliurament entre ells, però sempre respectant la titularitat de cada jugador dintre de la llista d’ordre 

de forces. Es a dir, que no es poden canviar els jugador lliurament d’un equip a l’altre, el jugadors 

titulars d’un equip tot i que tinguin 1700 d’elo no poden jugar en un equip inferior.  

11.3  Perquè els jugadors d’un equip puguin començar a disputar les seves partides caldrà que 

siguin presents, al menys, la meitat dels components de l’equip.  

11.4  Si a l’hora de començament de l’encontre no es troben presents la meitat dels jugadors de 

cap dels dos equips l’àrbitre si hi hagués o el delegat, posaran en marxa els rellotges de les 

blanques.  

11.5  Si hi són presents, com a mínim, la meitat dels jugadors d’un dels dos equips es posaran 

en marxa tots els rellotges de l’equip contrari.  

11.6  Si a l’hora del començament de l’encontre, l’equip local no hi és present, no es pot obrir la 

sala de joc per qualsevol motiu o no disposa del material necessari per disputar les partides de 
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l’encontre, el temps de retard d’inici de les partides es carregarà als rellotges de tots els 

component de l’equip local. 

11.7  Seran multats els equips que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs 

amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. 

Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda de la Lliga Catalana 

d’Escacs, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors 

titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. Els equips que es retirin 

o quedin eliminats de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la 

inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un 

equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de 

força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de 

l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. A més de les sancions previstes 

a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona 

Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de 

l’equip i el descens de categoria. 

11.8  L’ equip local (o el visitant si no es presenta l’equip local) serà l’encarregat de confeccionar 

l’acta de l’encontre, així com de confeccionar l'acta electrònica sigui el que sigui el resultat de 

l'encontre. Si l’equip visitant  observa que no es publica l’acta del partit a la web de la FCE en els 

terminis establerts, podrà fer l’acta electrònica perquè la FCE pugui tenir el resultat el més aviat 

possible.  

L’equip local s’encarregarà de la guarda i custodia de l’acta en paper durant un any. També serà 

l’encarregat d’enviar les planilles (només en el cas de les tres Divisions Catalanes) a la FCE, 

preferiblement en format electrònic. El termini per entregar les planilles serà d’una setmana a la 

finalització del partit. Es determinarà per circular les sancions administratives, en cas 

d’incompliment d’aquest article.  

a)  Els clubs que actuïn com a local de Divisió d’Honor estaran obligats a entregar les 

partides en format Chess-Basse o PGN. La FCE publicarà  aquestes partides.  

També serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània 

a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms a l’encarregat de la retransmissió 

d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular 

de sancions administratives. 

11.9  Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.  

a)  Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en aquesta competició, 

hauran de presentar la relació dels seus jugadors, el dijous anterior a la primera jornada 

de la fase prèvia de la Copa Catalana.  
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Amb aquesta llista d’ordre de forces es disputaran les fases prèvies i la final de la Copa 

Catalana i no es permetrà la seva modificació per aquesta competició.  

Tanmateix, els clubs podran ampliar les seves llistes d’ordre de forces per  disputar la 

Lliga Catalana d’Escacs. Aquestes ampliacions es podran fer sense utilitzar números 

bisos,  com a molt tard, 7 dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya per Equips. 

Llavors els clubs hauran de demanar a la FCE, mitjançat correu electrònic, l’anul•lació 

de la llista anterior per tal de tramitar una nova llista,  amb les ampliacions de jugadors 

que s’hagin fet fins aquell moment. A partir d’aquesta data  les ampliacions de jugadors 

hauran de realitzar-se amb números bisos, tal com s’indica en aquest mateix Reglament.  

Els clubs que no hagin modificat la seva llista d’ordre de forces des de la celebració de 

la Copa podran utilitzar la mateixa llista per a la Lliga Catalana d’Escacs.  

b)  A la relació es farà constar el nom del jugador, el codi català i l’elo català. Només podran 

figurar els jugadors que tinguin la llicència federativa tramitada per a la temporada en joc. 

c)  Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació 

catalana en vigor. Els clubs amb equips a la Divisió d’Honor i Primera Divisió podran 

optar per relacionar els seus jugadors per ordre d’elo FIDE.  

Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes: 

1.  Ordenar els 10 primers jugadors de la llista  per elo FIDE en comptes de per elo 

català. 

2.  Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM 

3.  Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club 

(mobilitat reduïda, malaltia greu). 

4.  Efectuar canvis fins a un màxim de 25 punts d’elo. 

5.  Per no poder disputar partides dissabtes tarda a Divisió d’Honor. 

d)  Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans 

de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs. Tanmateix 

a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 

2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions 

d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es 

relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o 

«n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera 

de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos 

esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col•loca davant o darrere. 

Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de 
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titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars 

d’un equip a un altre. Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per 

part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, cada divendres, 

amb els nous jugadors incorporats per cada club.  

e)  La sanció administrativa per portar a la Federació la llista d’ordre de forces amb retard, 

serà el preu de la inscripció de l’equip del club de més categoria, multiplicat pels dies de 

retard. Aquest dies de retard es comptabilitzaran des de la finalització del termini de 

presentació de les llistes, fins a l’últim dia feiner abans del començament de la Lliga 

Catalana d’Escacs. En cas que la llista es presenti amb posterioritat al començament de 

la Lliga Catalana d’Escacs, a més de la multa econòmica, el club podria ser sancionat 

amb la eliminació de la Lliga Catalana d’Escacs de tots els seus equips. 

f)  Els clubs estan obligats a presentar la documentació requerida per la FCE en el temps i 

forma regulats en les seves circulars o reglaments. La manca de compliment d’aquesta 

norma donarà lloc a les sancions administratives que anualment publiqui la FCE. 

g)  Dues incompareixences d’un mateix jugador a la Lliga Catalana d’Escacs, en una 

mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser 

alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com 

una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions 

previstes al Part II. Capítol VI.Secció 7.11.7 , del present reglament, en el cas de les tres 

Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no 

justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de 

categoria. 

SECCIÓ 8. JUGADORS TITULARS 

Article 12  

12.1  El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la 

categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els 

números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un 

esportista titular d’un equip filial, per jugar  les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes 

per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà que compleixi 

el  requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria de l’equip del 

qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) que siguin no alineables perquè l’equip ja 

té el màxim de jugadors estrangers permesos per la reglamentació, tindran un número bis i 

ampliaran el nombre de titulars de l’equip A. 



FE D E R AC I Ó  C AT A L AN A D ’ E S C AC S  

 
 

Reglament General i de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.  40 de 58  

  
 

12.2  Els equips filials seran anomenats amb les lletres B, C, D, etc. Tot i ser de la mateixa 

categoria, o, tot estant dintre del mateix grup, els equips anomenats amb la lletra anterior es 

consideraran de categoria superior a l’efecte d’alineacions. 

12.3  Dels equips filials seran titulars tants números de jugadors com siguin necessaris en les 

categories corresponents, a continuació dels qui hauran de ser titulars en els equips de categoria 

superior, més els números bis que hi puguin haver. 

12.4  Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria 

inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces. No obstant això, un jugador titular d’un equip de 

Divisió d’Honor que demostri que no pot disputar partides en dissabte a la tarda, per motius 

raonats, podrà sol·licitar poder jugar a l’equip B del seu club, però llavors, no podrà ser alineat a 

l’Equip A aquella temporada. La Comissió Esportiva decidirà si se li concedeix aquesta sol•licitud. 

L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el 

punt global del matx. 

12.5  Si un jugador té un número N bis, serà titular del mateix equip que el jugador amb número 

N. Els números bis no fan canviar la titularitat dels jugadors presentats a la llista inicial segellada 

per la Federació. 

12.6  Qualsevol infracció d’aquest apartat serà considerada Alineació Indeguda.  

a)  La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no 

hi hagi intencionalitat o mala fe. 

12.7  La FCE avisarà mitjançant la circular del sorteig de la Lliga Catalana d’Escacs als clubs que 

puguin rebre un jugador titular d’un equip amb discapacitat funcional que necessiti un local 

adaptat. En cas que el club local no tingui el local adaptat haurà de posar-se en contacte amb 

aquest equip per trobar una solució d’acord amb la reglamentació vigent. 

SECCIÓ 9. SUPLENTS 

Article 13  

No serà permès realitzar cap suplència a la Lliga Catalana d’Escacs. 
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SECCIÓ 10. ASCENSOS I DESCENSOS DE CATEGORIES 

NOTA MOLT IMPORTANT: L’any 2013 és un any de transició i els 

ascensos i descensos estan reglamentats en les circulars on apareixen 

els aparellament. 

Article 14  

14.1  Pujaran a Divisió d’Honor el primer de cada grup de Primera Categoria i els segons jugaran 

un play-off d’ascens, llevat dels equips filials que ja hi siguin. 

14.2  Pujaran a Primera Divisió els campions dels grups de Segona Divisió. 

14.3  Pujaran a Segona Divisió el campió de cadascun dels grups de Categoria Preferent. La 

plaça restant s’asignarà a un dels grups de les delegacions de Lleida, Girona o Tarragona, 

concretament a la delegació que participi amb més jugadors alineats cada setmana en aquesta 

competició. No comptaran els equips retirats o eliminats, només els que acabin la competició. 

Taula per calcular-ho: 

a)  Equips a DH x 10 

b)  Equips a 1a Divisió x 10 

c)  Equips a 2a Divisió x 10 

d)  Equips a Preferent x 10 

e)  Equips a 1a territorial x 8 

f)  Equips a 2a territorial x 6 

g)  Equips a 3a territorial x 4 

14.4  Baixen a Primera Divisió els tres últims classificats de Divisió d’Honor. 

14.5  Baixen a Segona Divisió els dos últims classificats de cadascun dels grups de Primera 

Divisió. 

14.6  Baixen a Categoria Preferent els dos últims classificats de cadascun dels grups de Segona 

Divisió. 

14.7  La resta de d'ascensos i descensos seran indicats a la circular corresponent de 

l’emparellament de la Lliga Catalana d’Escacs de cada temporada. 

14.8  Les Delegacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona podran reglamentar la forma que 

considerin mes adient el nombre d’equips dintre de cada grup. 
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SECCIÓ 11. FASES FINALS DE LA LLIGA CATALANA D’ESCACS 

Article 15  

15.1  A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions 

de cada grup jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya 

de cada categoria o divisió. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió 

Esportiva de la FCE,  un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de 

desplaçaments de cada equip. 

15.2  A la Divisió d’Honor el campió del grup principal de la segona fase (per a la classificació de 

l’1 al 8) serà el Campió de Catalunya. A la Primera Divisió es farà un matx únic entre els dos 

campions de grup per determinar el Campió de Catalunya de la Primera Divisió. El factor camp 

es decidirà per sorteig públic. 

15.3  Els equips classificats per a les fases finals hauran de comunicar la seva participació abans 

d’efectuar el sorteig d’aparellament de la primera eliminatòria. Les incompareixences no 

justificades seran sancionades. Les renúncies a participar produïdes a les fases finals, no seran 

cobertes. 

SECCIÓ 12. FASES ELIMINATÒRIES 

Article 16 Fase eliminatòria d’ascens a Divisió d’Honor 

Els dos segons classificats de Primera Divisió jugaran entre ells un matx a doble volta per decidir 

l’equip que puja a Divisió d’Honor. Si el campió del grup es un equip filial, serà el següent 

classificat d’aquest grup que no sigui equip filial el que disputi el play-off. Si el segon classificat 

d’un grup es un filial, aquest serà substituït pel següent classificat del seu grup que no sigui filial. 

SECCIÓ 13. SISTEMA DE PUNTUACIÓ 

Article 17  

17.1  A excepció de la Tercera Categoria, guanyarà el partit l’equip que faci més punts que el seu 

contrincant, una vegada finalitzades totes les partides d’aquest encontre.  

17.2  L’equip que guanya el seu encontre suma un punt (1), l’equip que perd el seu encontre no 

puntua (0) i l’equip que empata el seu encontre suma mig punt (½).  

Article 18  
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A la categoria de classificació a tercera de Barcelona la puntuació es realitzarà pel sistema 

olímpic.  

SECCIÓ 14. PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS 

Article 19  

19.1  Els clubs que ho desitgin, podran inscriure un o més equips, que hagin participat a la Lliga 

Catalana d’Escacs, en el Campionat d’Espanya per Equips del mateix any, sempre que el 

reglament específic ho permeti i acompleixin la resta de requisits especificats en el reglament de 

la competició.  

19.2  A més, caldrà que es compleixin els següents condicionants:  

a)  Que no tregui la plaça a un altre equip català. 

b)  Que s’inscrigui en modalitat “open”. 

c)  Que renunciï a l’ascens de categoria en cas d’aconseguir-ho. 

d)  Que no gaudirà de subvencions de la Federació. 

SECCIÓ 15. JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL 

Article 20  

20.1  Amb la inscripció a la Lliga Catalana d’Escacs, es sol•licitarà als clubs la següent 

informació:  

a)  Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els 

permeti l’accés als locals de joc no adaptats. 

b)  Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 

de la Generalitat de Catalunya.) 

c)  En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot 

l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats. 

d)  En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça. 

 

20.2  Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, 

l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals 

de joc adaptats. 
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20.3  En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, 

la Federació determinarà el local de joc,  tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip 

local.  

20.4  L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es 

pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides 

afectades. 

SECCIÓ 16. TRAMITACIÓ DE L’INFORME DAVANT LA FIDE 

Article 21  

Si es comptabilitzen per elo FIDE les partides jugades al play-off i fases finals catalanes 

comptaran com un torneig diferent de la fase regular de la Lliga Catalana d’Escacs. Aquesta 

mesura és necessària perquè el torneig no tingui una durada superior als 3 mesos, tal com exigeix 

la FIDE en els seus reglaments. En canvi per elo català comptaran com un sol torneig. 
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CAPÍTOL VII. Reglament de la Copa Catalana 

SECCIÓ 1. DEFINICIÓ 

Article 1  

La Copa Catalana és un campionat oficial de la Federació Catalana d’Escacs d’equips que es 

juga en la modalitat de partides d’escacs actius. 

SECCIÓ 2. FASES 

Article 2  

2.1  Aquesta prova  es desenvoluparà en dues fases: 

a)  Fase territorial: Aquesta primera fase es correspondrà amb la Copa Catalana de cada 

territorial (Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona) i es celebrarà, de forma coordinada, a 

cadascuna de les delegacions. En aquesta primera fase sortiran els respectius campions 

territorials de les diverses categories. 

Aquesta fase territorial classificarà als diferents equips per a la fase final absoluta, la fase 

final de segona divisió catalana, la fase final de les categories de preferent i primera 

territorials i, finalment, per la fase final de segona i tercera categoria territorial. 

b)  Fase final: En aquesta fase participaran els equips que s’hagin classificat en la fase 

territorial, tenint en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada 

grup. 

Article 3 Participants a les fases finals 

3.1  Final absoluta de la Copa Catalana 

a)  Els primers classificats de les delegacions territorials de Tarragona, Lleida i Girona. 

b)  Els tres primers de la territorial de Barcelona. 

c)  Si hi ha equips classificats segons els criteris esmentats que ja ocupin plaça en alguna 

divisió dels campionats d’Espanya podrà també participar a la fase final el següent equip 

classificat a la mateixa territorial. 

d)  Les vacants resultants de les baixes produïdes serà cobert seguint els següents criteris: 

1.  2 Equips que hagin jugat la fase prèvia del club organitzador 
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2.  2 Equips de la Territorial organitzadora de la final 

3.  La resta de places serà cobert a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE. 

3.2  Fase Final de Segona Divisió Catalana 

a)  Els dos primers classificats de les fases territorials de Tarragona, Lleida i Girona. 

b)  Els quatre primers classificats de la fase territorial de Barcelona. 

3.3  Fase Final de Preferent i Primera categoria territorials 

a)  Els dos primers classificats de les fases territorials de Tarragona, Lleida i Girona. 

b)  Els quatre primers classificats de la fase territorial de Barcelona. 

3.4  Fases Finals de Segona i Tercera categoria territorial: 

a)  Els dos primers classificats de les fases territorials de Tarragona, Lleida i Girona. 

b)  Els quatre primers classificats de la fase territorial de Barcelona. 

3.5  Només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup. 

SECCIÓ 3. SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Article 4  

4.1  Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen en La Lliga 

Catalana d'Escacs pel que fa a la seva titularitat. La Copa Catalana la podran disputar tots els 

jugadors que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants en el Campionat de 

Catalunya de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en 

aquest mateix reglament). Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la 

primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana. Els equips es designaran per lletres. 

L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran 

correlativament les lletres B, C, D, E, etc. 

4.2  És obligatòria la inscripció dels equips de preferent (antiga primera categoria) o superior, 

amb un mínim d’un equip per club. Malgrat l’obligatorietat, els clubs hauran de comunicar la seva 

participació al torneig. 

4.3  La composició dels equips serà com a mínim de quatre titulars. Els equips, a més, podran 

inscriure els suplents que tinguin per convenient. 

4.4  Els equips de les tres divisions nacionals, de la categoria preferent, primera i segona 

territorial, podran dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert en la llista oficial dels seus 

jugadors. Els cinc primers jugadors, més els bis corresponents seran titulars de l’equip que es 
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dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que el 

segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a primera, i el club 

en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc. 

4.5  Atès que la Copa Catala és un torneig classificatori per al Campionat Espanya de Segona 

Divisó,  s’haurà de complir la normativa de la FEDA en matèria d’alineacions referent a la 

nacionalitat dels jugadors d’aquest campionat   

4.6  Els delegats hauran de presentar la relació de jugadors que constitueixen els equips mitja 

hora abans del començament del torneig. Una vegada presentada la llista, no serà admesa cap 

substitució, fins a la cinquena tanda, on podrà presentar-se una nova llista. 

4.7  Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces, no 

obstant, abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de 

forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessari la presència, com a mínim, de 

dos jugadors. 

4.8  Una vegada finalitzada cadascuna de les tandes, els delegats hauran de comunicar a la taula 

arbitral el resultat de l’encontre. 

4.9  El campió d’aquesta competició tindrà plaça garantida per a participar en el Campionat 

d’Espanya per equips. En cas de que el guanyador ja n’ocupi plaça, aquesta serà coberta pel 

següent equip classificat de la fase Final de la Copa Catalana que no tingui la plaça garantida als 

Campionats d’Espanya. 

4.10  Els esportistes andorrans no comptaran com estrangers a la Copa Catalana. 
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CAPÍTOL VIII. Reglament del Campionat de 

Catalunya de Ràpides d’Equips 

SECCIÓ 1. NORMES GENERALS 

Article 1  

El Campionat de Catalunya de partides ràpides d’Equips es jugarà pel sistema que determini la 

convocatòria en funció de la inscripció, per la modalitat de partides ràpides. 

Article 2  

La categoria dels equips serà la mateixa de La Lliga Catalana d'Escacs d’aquella temporada. 

Article 3  

Els equips d’aquest torneig es formen amb els mateixos jugadors que participen en La Lliga 

Catalana d'Escacs, més els jugadors amb número bis fitxats un cop finalitzat La Lliga Catalana 

d'Escacs. L’últim dia per tramitar llicències de jugadors per disputar aquesta competició serà el 

dijous anterior a la celebració del Campionat i ampliaran la llista d’ordre de forces de  La Lliga 

Catalana d'Escacs com a números bisos. Les alineacions es realitzaran per odre de forces i 

mantenint la mateixa titularitat que en La Lliga Catalana d'Escacs. Els equips es designaran per 

lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips 

tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc. 

Article 4  

És obligatòria la inscripció dels equips de Barcelona de segona categoria o superior, amb un 

mínim d’un equip per club. Malgrat l’obligatorietat, els clubs hauran de comunicar la seva 

participació al torneig. 

Article 5  

La composició dels equips serà com a mínim de quatre titulars. Els equips, a més, podran 

inscriure els suplents que tinguin per convenient. 

Article 6  

Per poder començar un encontre serà necessari la presència, com a mínim de dos jugadors del 

mateix equip. 
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Article 7  

Els equips de 10 o 8 jugadors al La Lliga Catalana d'Escacs, podran dividir-se en dos equips, 

segons l’ordre establert en la llista oficial dels seus jugadors. En equips de 10 els cinc primers 

jugadors, (en equips de 8 els 4 primers) més els bisos corresponents seran titulars de l’equip que 

es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que 

el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a segona, i el 

club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc. 

S’hauran d’alinear un mínim de dos jugadors seleccionables per equip. 

Article 8  

Els delegats o capitans hauran de presentar l’alineació de l’equip per ordre de forces, mitja hora 

abans del començament del torneig. 

Article 9  

Una vegada finalitzada cadascuna de les rondes, els delegats o capitans hauran de comunicar a 

la taula arbitral el resultat de l’encontre. 

Article 10  

Els equips jugaran en grup únic. 
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CAPÍTOL IX. Reglament del Campionat de Catalunya 

Individual Absolut 

SECCIÓ 1. DEFINICIO 

Article 1  

El Campionat de Catalunya Individual és la prova oficial que decideix el Campió de Catalunya de 

cada temporada. 

SECCIÓ 2. NORMES GENERALS 

Article 2  

2.1  El Campionat es disputarà pel sistema d’eliminatòries de 16 jugadors. Cada eliminatòria 

constarà de dues partides a ritme de 90 minuts + 30 segons d’increment des de la primera jugada 

i desempat mitjançant dues partides d’escacs actius (15 minuts + 5 segons d’increment). Si 

continua l’empat aquest es resoldrà a 2 partides de 3 minuts + 2 segons d’increment per jugada. 

Si persisteix l’empat es farà una última partida sortejant el color. El blanc jugarà amb 6 minuts i 

el negre amb 5 minuts, en cas d’empat guanyarà el negre. 

2.2  Les partides de cada eliminatòria es jugaran en dos dies consecutius una amb blanques i 

una amb negres. L’ordre del color serà per sorteig. Les partides de desempat es jugaran una 

vegada finalitzada la segona partida. 

Article 3  

El quadre d’eliminatòries serà els següent: 

S’establirà un quadre tancat per ordre d’elo FIDE amb el següents emparellaments 

a)  Primera eliminatòria 

1.  1-16, 2-15, 3-14, , 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9. 

b)  Segona eliminatòria 

1.  (A) Guanyador del 1-16 contra guanyador del 8 – 9 

2.  (B) Guanyador del 5-12 contra guanyador del 4-13 

3.  (C) Guanyador del 3-14 contra el guanyador del 6-11 
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4.  (D) Guanyador del 7-10 contra el guanyador del 2-15 

c)  Tercera eliminatòria 

1.  El guanyador del grup A) contra el guanyador del grup B) 

2.  El guanyador del grup C) contra el guanyador del grup D) 

d)  FINAL per la disputa del Campió, subcampió, tercer i quart del Campionat. 

Article 4  

El Campionat de Catalunya Individual Absolut serà vàlid per l’obtenció d’ELO FIDE, a més de 

l’ELO FEDA i català. 

Article 5  

5.1  Tindran dret a jugar el Campionat: A les classificacions per elo FIDE es tindrà en compte la 

llista de gener de l’any en que es juga. 

a)  2 Els dos primers de l’any anterior. 

b)  2 Territorial Barcelona (primer i segon classificat vigent del Ct. Territorial de Barcelona). 

c)  1 Territorial Lleida (primer classificat vigent del Ct. Territorial de Lleida). 

d)  1 Territorial Girona (primer classificat vigent del Ct. Territorial de Girona). 

e)  1 Territorial Tarragona (primer classificat vigent del Ct. Territorial de Lleida). 

f)  1 Campiona Femenina de Catalunya. 

g)  1 Campió de Catalunya de categoria Sub-18. 

h)  3 Tres primers catalans del circuit de l’any anterior. 

i)  4 Per elo (llista de gener de l’any en què es juga) 

5.2  Les vacants dels classificats pels campionats Territorials seran cobertes amb el següent 

classificat fins al tercer, o fins el quart en cas el cas de Barcelona. 

5.3  La resta de vacants, les vacants del circuit  i dels Campionat de Catalunya Femení i Juvenil 

es cobriran per elo: pels jugadors amb més elo FIDE després dels ja classificats. 

Article 6  

El campió representarà a Catalunya en el Campionat Individual Absolut d’Espanya  En cas que 

el primer classificat no pugui representar Catalunya aniria el segon i així successivament fins al 

quart. 



FE D E R AC I Ó  C AT A L AN A D ’ E S C AC S  

 
 

Reglament General i de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs.  52 de 58  

  
 

Article 7  

Podran participar només jugadors catalans (el que hagi nascut a Catalunya o hagi adquirit el 

veïnatge català) seleccionables (jugadors amb bandera espanyola a la FIDE). També podran 

participar els jugadors catalans amb bandera andorrana. Un jugador català perd la seva condició 

de seleccionable durant 5 anys si juga per una altra autonomia espanyola que no sigui la 

catalana. 

SECCIÓ 3. GRUPS DE LES DELEGACIONS TERRITORIALS 

Article 8  

L’organització i funcionament d’aquests grups dependran de cadascuna de les Delegacions 

Territorials de Tarragona, Lleida i Girona, i seran classificatòries per el Campionat de Catalunya 

Individual Absolut. 

Article 9  

Les Delegacions Territorials informaran puntualment a la FCE de totes les activitats oficials que 

organitzin, ronda per ronda, a més dels reglaments, horaris i dies de joc. Es a dir, enviaran a la 

FCE la mateixa informació que fan arribar als clubs de les seves respectives delegacions. 

SECCIÓ 4. DISPOSICIÓ FINAL 

Article 10  

Tot el que no estigui present en aquest reglament serà resolt per la Comissió Esportiva de la FCE 

o el Comitè de Competició del Campionat. 
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CAPÍTOL X. Reglament del Campionat de Catalunya 

Femení 

SECCIÓ 1. NORMES GENERALS 

Article 1  

Podran  participar només jugadores catalanes seleccionables (una jugadora catalana perd la 

seva condició de seleccionable durant 5 anys si juga per una altra autonomia espanyola que no 

sigui la catalana) amb llicència en vigor per la Federació Catalna d'Escacs i jugadores 

andorranes. 

SECCIÓ 2. FASES PRÈVIES 

Article 2  

Cada Representació Territorial decidirà si organitza fases prèvies i l’època de l’any en funció de 

quan es disputi la fase final. 

Article 3  

Les jugadores es podran dividir en grups per proximitat geogràfica en funció del nombre de 

inscrites. 

Article 4  

Les fases prèvies es jugaran preferentment per sistema suís, depenent el número de  rondes en 

funció dels  jugadores inscrites. També es podrà utilitzar el sistema lliga. 

SECCIÓ 3. FASE FINAL 

Article 5  

Es jugarà, per sistema suís sempre que l nombre d’inscrits ho permeti. 

Article 6  

6.1  Tenen dret a jugar la Fase Final les següents jugadores: 
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j)  La campiona de l’any passat 

k)  Les dues millors jugadores d’acord amb el barem oficial prèviament definit per la FCE. 

l)  4 representants de Barcelona, i 2 representants de cadascuna de les Delegacions 

Territorials de Tarragona, Lleida i Girona. 

6.2  Les jugadores no classificades podran participar en la Fase Final amb les despeses a càrrec 

de la pròpia jugadora. La Federació Catalana determinarà el nombre màxim de jugadores 

participants. 

6.3  La campiona de la Fase Final representarà Catalunya en el Campionat d’Espanya Femení 

sempre i quan compleixi els requisits reglamentaris de la FEDA. 
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CAPÍTOL XI. Reglament del Campionat de Catalunya 

Individual Sub-8 a Sub-16 (Final Catalana i Fases 

Prèvies) 

SECCIÓ 1. FASES PRÈVIES 

Article 1  

Les fases prèvies es jugaran en les dates que indiqui el calendari oficial de proves. 

Article 2  

Els esportistes es dividiran en grups d’edats i per proximitat geogràfica, i aquesta distribució es 

publicarà per circular. 

Article 3  

Les fases prèvies es jugaran per sistema suís, preferentment, i el número de rondes es 

determinarà en funció dels esportistes inscrits a cada categoria, podent-se utilitzar altres sistemes 

de competició. 

SECCIÓ 2. FASE FINAL 

Article 4  

4.1  Es jugarà en les dates que indiqui el calendari oficial de proves. 

4.2  Es jugarà per sistema suís preferentment, i el número de rondes serà en funció dels 

esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició. 

Article 5  

5.1  Es determinarà cada any per circular els esportistes que tenen dret a jugar aquesta Fase 

Final i quines despeses van a càrrec de la FCE. 

5.2  Els esportistes no classificats podran participar a la Fase Final amb les despeses a càrrec 

del propi esportista, determinant-se aquest criteri per circular i la FCE podrà establir un nombre 

màxim de esportistes participants. 

http://escacs.cat/publicacions/reglaments/88-contingut-public/seu-central/reglaments/116-reglament-del-campionat-de-catalunya-sub8
http://escacs.cat/publicacions/reglaments/88-contingut-public/seu-central/reglaments/116-reglament-del-campionat-de-catalunya-sub8
http://escacs.cat/publicacions/reglaments/88-contingut-public/seu-central/reglaments/116-reglament-del-campionat-de-catalunya-sub8
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SECCIÓ 3. PARTICIPACIÓ 

Article 6  

6.1  En aquests campionats poden participar-hi esportistes amb llicència FCE en vigor: 

a)  Categoria SUB-8: que no hagin fet els vuit anys abans del primer de Gener de l’any en 

curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament. 

b)  Categoria SUB-10: que no hagin fet els deu anys abans del primer de Gener de l’any en 

curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament. 

c)  Categoria SUB-12: que no hagin fet els dotze anys abans del primer de Gener de l’any 

en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament. 

d)  Categoria SUB-14: que no hagin fet els catorze anys abans del primer de Gener de l’any 

en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament. 

e)  Categoria SUB-16: que no hagin fet els setze anys abans del primer de Gener de l’any 

en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament. 

f)  Categoria SUB-18: que no hagin fet els divuit anys abans del primer de Gener de l’any 

en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament. 

6.2  Els esportistes amb dret a participar amb ajut a les despeses a la Final són els següents: 

a)  El Campió i la Campiona de Catalunya de l’any anterior de cada categoria, sempre que 

s’hagi classificat entre els deu primers de la classificació general. Si el Campió o la 

Campiona canvia de categoria, podran participar a la categoria superior, a excepció que 

pertanyin ja a la última categoria (SUB-18) d’aquests campionats. 

b)  Els esportistes classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCE de l’any en curs. 

Cada any la FCE publicarà una circular amb els criteris de distribució de places per a la 

Final que atorgaran aquestes Fases Prèvies. 

Article 7  

Els esportistes amb dret a participar en cada categoria amb les despeses al seu càrrec són tots 

aquells que tinguin llicència federativa i que compleixin els criteris que es publicaran cada any 

per circular. 

Article 8  

Tots els esportistes participants a la Final hauran de tenir assignada una persona delegada que 

serà el seu responsable durant tota la competició. 
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SECCIÓ 4. INSCRIPCIONS 

Article 9  

9.1  Les inscripcions de les Fases Prèvies s’hauran de formalitzar a cada seu i organitzador 

designat, i les de la Final a la FCE. 

9.2  Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la 

mateixa per part de l’organitzador, sigui una seu designada o la FCE. 

Article 10  

La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants. 

SECCIÓ 5. ORGANITZACIÓ 

Article 11  

Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. 

Article 12  

12.1  La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar l’organitzador i les seus de les Fases 

Prèvies, signant convenis de col·laboració quan aquestes Fases les organitzi algun club, 

associació o agrupació de clubs o través d’altres entitats vinculades a l’esport. 

12.2  La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar per a la Final un Director del Torneig i 

un Delegat Federatiu; així com l’equip arbitral del campionat. 

SECCIÓ 6. BASES TÈCNIQUES 

Article 13  

13.1  Les bases tècniques es regularan a la circular corresponent de cada campionat. 

SECCIÓ 7. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA 

D’EDATS 

Article 14  
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14.1  Els criteris de classificació per als esportistes amb dret a participar es publicarà a la circular 

corresponent al Campionat de Catalunya d’edats de cada categoria. 

 


