
 
 

 

Convocatòria i Normativa tècnica d’ESCACS 

 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2018-2019 

 
 

1. SEU, DATA I TERMINI D’INSCRIPCIÓ. 
 

CONSELL 
ESPORTIU 
ORGANITZADOR 

CONSELL ESPORTIU ALT PENEDÈS 
Passatge Esport 1 

938173736 
www.jespe.org/jespe@jespe.org 

DATA 11/5/2019 

LLOC DE LA 
FINAL 

Centre Cultural i Lúdic de Les Cabanyes  
C/Trenta-quatre, 6 

08794 Les Cabanyes. (a 3Km de Vilafranca del Penedès, direcció Guardiola de Font-
Rubí) 
https://www.bing.com/maps/default.aspx?q=les+cabanyes&mkt=es&FORM=HDRSC4 

 

Termini màxim inscripció: Divendres 3 de maig. 
 

 
 

Participació. 
 

Es podran inscriure a la Final Territorial d’escacs els esportistes que hagin quedat 
1r i 2on classificats de cada categoria a les fases locals de cada comarca 
pertanyents al sector 1, 2, 3 i 4 de la Província de Barcelona. 
Les categories són: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. 
 
El Consell Esportiu de l’Alt Penedès podrà assignar les places vacants a altres 
Consells. 
 

 

Modalitat 

Individual única per a cada categoria. 

L’organització es reserva el dret d’agrupar categories segons inscripció. 

 

 

Durada de la partida i ritme de joc 

El ritme de joc, per a totes les categories, serà de 25 minuts + 5 segons d’increment 

per jugada per a cada jugador. 

 

 

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.  



 
 

Tots els jugadors/res participants han d’estar representats per un delegat acreditat per 

el consell esportiu que representi. 

 

Endarreriments i incompareixences. Tolerància 0 

A la primera ronda, en cas de força major, prèvia comunicació a l’organització i abans 

de transcorreguts quinze 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. 

A partir de la segona ronda, passats 0 minuts de l’hora oficial d’inici de competició, el 

jugador que no es presenti perdrà la partida. 

 

Sistema de competició 

Es jugarà pel sistema suís FIDE, a 5 rondes.  

L’organització és reserva el dret a modificar el sistema de competició segons el 

nombre de participants en cada categoria. 

 

Sorteig 

L’aparellament de la primera ronda es farà públic 3 dies abans de la competició.   

 

Sistemes de puntuació i classificació i guardons 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Especificitats de l’àmbit supracomarcal 

En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de classificació paral·lel que 
s’especifica a continuació:  

 

 

 

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 de cada categoria. 

- medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes de 

la classificació en valors de la competició. 

 

 

Horari de Competició: 

 

9.30 hores :  Reunió delegats i presentació jugadors. 

10:00 hores:  1a Ronda 

11.15 hores:  2a Ronda 

12.30 hores:  3a Ronda 

16.00 hores:  4a Ronda 

17.15 hores:  5a Ronda 

18.30 hores  LLIURAMENT PREMIS 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 


