Normativa tècnica Territorial i
Nacional d’ESCACS
1.1.1. Modalitat
a) Individual única per a cada categoria.
b) Equips. Serà única i el nombre de components per equip serà de 3 participants, amb la
possibilitat de posar 2 suplents.

1.1.2. Durada de la partida i ritme de joc
El ritme de joc, per a totes les categories, serà de 60 minuts a caiguda de bandera,
essent obligat anotar la partida fins els últims cincs minuts.
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) haurà de notificar la caiguda de bandera.

1.1.3. Normes complementàries
El tutor/a de joc (àrbitre i jutge/essa) principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades en
el moment de joc tenint en compte sempre la vessant educativa dels JEEC. La seva decisió es
podrà recórrer davant del Comitè de Competició ad hoc creat per a la competició, fins a vint
minuts després de finalitzar la partida i sempre abans que comenci la següent ronda.

1.1.4. Endarreriments i incompareixences
Passats vint-i-cinc minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, el/la jugador/a que no es
presenti perdrà la partida.
En cas de força major, prèvia comunicació a l’organització i abans de transcorreguts vint-i-cinc
minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, aportant la documentació necessària i sempre
que no afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició del torneig podrà
decidir si el/la jugador/a podrà continuar en competició i en quines condicions.

1.1.5. Sistema de competició
En individual, es jugarà pel sistema suís FIDE, a 6 rondes.
En la competició per equips es jugarà lligueta a 5 rondes tots contra tots.
L’organització és reserva el dret a modificar el sistema de competició segons el nombre de
participants en cada categoria.

1.1.6. Sorteig
El sorteig del color de les peces tindrà lloc com a mínim 3 dies abans de la competició, a la seu
designada.

1.1.7. Sistemes de puntuació i classificació i guardons
En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol
dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 1.2 d’aquesta normativa.

Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a
TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària,
segons el model establert entre el CCE i la UCEC.

En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema
paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els
mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.

1.1.8. Especificitats de l’àmbit supracomarcal
En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que s’especifica
a continuació:

CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS I MARQUES

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

INDIVIDUAL

La puntuació per partida serà la següent:
-

Partida guanyada:

1 punt

-

Taules:

0,5 punts

Es realitzarà amb el recompte de targetes
verdes atorgades en funció dels valors
- Partida perduda: 0 punts
En cas d’empat una vegada finalitzada la competició, educatius i cívics de l’esport.
Aspectes a valorar:
es resoldrà de la següent manera:
1.

Pel sistema Bucholz, sense el contrincant més
fluix.

Salutacions inicial i final entre tutors
de joc, tècnics/es, i esportistes.

2.

Sistema Bucholz considerant tots els
contrincants.

Salutació inicial i final dels esportistes
al públic.

3.

Pel progressiu acumulat.

4.

Pel sistema Sonnemborn-Berger.

Puntualitat
instal·lació.

5.

Pel major nombre de partides guanyades.

6.

Per sorteig.

en

l’arribada

a

la

CLASSIFICACIÓ DE RESULTATS I MARQUES

CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Es realitzarà segons les marques obtingudes.
Es jugarà tipus lligueta tots els equips contra tots,
5 rondes.
La puntuació per partida serà la següent:
Partida guanyada: 1 punt

Es realitzarà amb el recompte de targetes
verdes atorgades en funció dels valors
educatius i cívics de l’esport.
Aspectes a valorar:

Taules: 0,5 punts
Partida perduda: 0 punts
En cas d’empat una vegada finalitzada la competició,
es resoldrà de la següent manera:
1.

Pel sistema Bucholz, sense el contrincant més
fluix.

2.

Sistema Bucholz considerant tots els
contrincants.

3.

Pel progressiu acumulat.

4.

Pel sistema Sonnemborn-Berger.

5.

Pel major nombre de partides guanyades.

6.

Per sorteig

La composició mixta dels equips
en la competició per equips.
Salutacions inicial i final entre
tutors de joc, tècnics/es, i
esportistes.
Salutació inicial i
esportistes al públic.

Puntualitat en
instal·lació.

final

l’arribada

1.1.9. Guardons
A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants en l’àmbit supracomarcal,
es lliuraran els guardons següents:
medalles als 3 primers esportistes i equips de la classificació de marques i resultats de
cada categoria i prova.
medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i
equips de la classificació en valors de cada categoria i prova.

dels

a

la

