Bases Campionat de Mallorca Sub8 2022 – Fase Final
Objecte
ARTICLE 1:
Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Sub8 2022 en la seva
fase final. S’aplicaran a tots els jugadors participants en el citat campionat.

Descripció del Campionat
ARTICLE 2 (Informació administrativa):
1. El local de joc és el Mercat Municipal, Plaça del Conqueridor 12, 07570 Artà.
2. El calendari serà el següent:






1a ronda: Dia 9 d’abril a les 10:00 hores.
2a ronda: Dia 9 d’abril a les 11:00 hores.
3a ronda: Dia 9 d’abril a les 12:00 hores.
4a ronda: Dia 9 d’abril a les 16:00 hores.
5a ronda: Dia 9 d’abril a les 17:00 hores.

ARTICLE 3 (Requisits de participació)
1. Podran participar, per una banda, jugadors nascuts el 2014 o posteriors i que hagin obtingut la
classificació per aquest campionat en algun dels tornejos classificatoris Sub8 comarcals, i per altra
banda, el jugador classificat directament, Sebastià Garcia Vicens.
2. Els jugadors classificats hauran de confirmar la seva participació a fbe@fbescacs.org abans de
les 20:00 hores del dia 5 d’abril.
3. En el cas de renúncies de jugadors classificats i/o places desertes en els campionats
classificatoris, es cobriran les places amb jugadors no classificats dels comarcals segons els
següents criteris:
1. Les places femenines a cobrir es repartiran entre els distints comarcals en base a la
participació Sub8 femenina de cada comarcal emprant el mètode de Webster/SainteLaguë.
2. Les places absolutes a cobrir es repartiran entre els distints comarcals en base a la
participació Sub8 absoluta de cada comarcal emprant el mètode de Webster/Sainte-Laguë.
3. Les places a cobrir obtingudes per un comarcal s’assignaran a les jugadores femenines (en
el cas d’haver-se de cobrir places femenines) o als jugadors absoluts (en el cas d’haver-se
de cobrir places absolutes) millor classificats en el comarcal corresponent.
4. L’organitzador tindrà a la seva disposició fins un màxim de 5 places per jugadors no classificats
amb les dues restriccions següents: el nombre de jugadors en el torneig ha de ser parell i la suma
de places emprades per l’organitzador entre tots els Campionats de Mallorca Escolars no pot ser
superior a 5.
5. Els jugadors, espectadors i persones autoritzades estan obligats a complir els protocols per la
Covid-19 dels que informarà l’àrbitre principal al començament del campionat.
ARTICLE 4 (Sistema de Competició)
1. Es formarà un únic grup que englobarà tots els jugadors participants. Es disputarà un torneig per
sistema suís a cinc rondes a partides a 20 minuts per jugador més un increment de 15 segons per

jugada. Es donarà la partida per perduda al jugador que no faci acte de presència en el termini de
15 minuts.
2. S’obtindrà 1 punt per victòria, 0’5 punts per taules i 0 punts per derrota. La classificació final es
realitzarà en ordre decreixent de puntuació. Els sistemes de desempat seran els següents i seran
aplicats en ordre d’aparició:







Suma de punts obtinguts en les partides entre els jugadors implicats en el desempat.
Buchholz menys el pitjor resultat.
Buchholz total.
Nombre de victòries.
Nombre de victòries amb negres.
Sorteig.

Als buchholzs se’ls aplicarà la modificació de jugador virtual.
3. No es podran demanar byes de 0.5 en el torneig.
4. El Comitè de Competició serà la Jutgessa Única de la Federació Balear d'Escacs. Tota reclamació
davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada
finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.
ARTICLE 5 (Altres normes de joc)
1. En finalitzar la partida, el guanyador, o el jugador amb peces negres en cas de taules, haurà de
comunicar a l’àrbitre el resultat. Les peces es col•locaran en la seva posició inicial.
2. Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics (rellotges intel·ligents o altres
dispositius) durant les partides. En cas d’utilització, la jugadora perdrà la seva partida, serà
expulsada del torneig i serà sotmesa al Reglament de Disciplina. Els aparells electrònics es podran
tenir dins la sala sempre i quan estiguin completament apagats i s’hagin deixat a la taula de
l’àrbitre.
3. No està permès analitzar en la sala de joc. A aquest efecte, l’organització de cada comarcal
informarà de si s’habilita o no una sala d’anàlisi, vora la sala de joc.
ARTICLE 6 (Premis i jugadors classificats)
1. Es lliuraran premis als 3 millors classificats absoluts i 3 millors classificades femenines. Els premis
són acumulables.
2. El primer classificat absolut es proclamarà Campió de Mallorca Sub8. La primera jugadora
femenina classificada es proclamarà Campiona de Mallorca Sub8.
3. Les condicions i drets per participar al Campionat d’Espanya es poden trobar a la Circular 152022.

Disposicions addicionals
1. Per tot el no disposat en aquestes bases s’aplicarà per al desenvolupament de la competició els
reglaments i lleis de la FIDE en vigor en el moment del seu inici.
2. Els participants en el torneig autoritzen la inclusió de les seves dades en la plataforma arbitral
escollida i la publicació de les seves dades personals i de la seva imatge en els diferents mitjans de
comunicació que la FBE consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (llistats
de resultats, classificacions, participants, fotografies, etc.).
3. L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient a l’inici
del campionat si es detecten errors manifests o situacions sobrevingudes.

Disposició final
Les presents bases deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual
o inferior al mateix. La participació dels jugadors en aquest campionat suposa la total acceptació
del contingut d’aquestes bases.

