Bases Campionat de Balears Sub14 Femení 2022
Objecte
ARTICLE 1:
Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Balears Sub14 Femení 2022.
S’aplicaran a tots els jugadors participants en el citat campionat.

Descripció del Campionat
ARTICLE 2 (Informació administrativa):
1. El local de joc és l’Hotel Ibiza Playa, Ses Figueretes, Carrer de Tarragona 3, s/n, 07800 Eivissa.
2. La reunió de delegats, entrenadors i organització serà dia 13 de maig a les 10:30 al local de joc.
3. El calendari serà el següent:






1a ronda: Dia 13 de maig a les 11:00 hores.
2a ronda: Dia 13 de maig a les 17:00 hores.
3a ronda: Dia 14 de maig a les 9:30 hores.
Semifinals: Dia 14 de maig a les 15:30 hores.
Final i 3r i 4t lloc: Dia 15 de maig a les 10:00 hores.

ARTICLE 3 (Requisits de participació)
1. Podran participar jugadores de sexe femení nascudes el 2008 o el 2009 que hagin obtingut la
classificació per aquest campionat en el campionat insular respectiu.
2. En el cas de renúncies de jugadores classificades es cobriran les places amb jugadores no
classificades als corresponents campionats insulars seguint els criteris marcats per les delegacions
insulars corresponents.
3. En el cas que el nombre de jugadores classificades sigui senar, podrà participar una jugadora
addicional de la Delegació d’Eivissa-Formentera com a delegació organitzadora i en cas de no
cobrir-se, de la delegació insular amb més llicències federatives d’aquesta categoria.
4. Les jugadores, delegats, entrenadors, organització i públic estan obligats a complir els protocols
per la Covid-19 dels que informarà l’àrbitre principal i/o la organització.
5. En aplicació del programa Posam Valors a l’Esport del Govern de les Illes Balears, les jugadores
no podran consumir en la sala de joc begudes i productes alimentaris no saludables.
ARTICLE 4 (Sistema de Competició)
1. Es formarà un únic grup que englobarà les 4 jugadores participants. El torneig tindrà dues fases:


Fase 1: Es disputarà un round-robin a una volta a partides a 60 minuts per jugador més un
increment de 30 segons per jugada. Es sortejarà l’ordre del round-robin.



Fase 2: Es jugaran les semifinals, a una partida, amb els emparellaments 1-4 i 2-3, en base
a la classificació final de la fase 1. Les guanyadores de cada semifinal jugaran la final, a una
partida, jugant amb blanques la jugadora millor classificada a la fase 1. Les perdedores de

cada semifinal jugaran el 3r i 4t lloc, a una partida, jugant amb blanques la jugadora millor
classificada a la fase 1.
2. Els sistemes de desempat de la fase 1 seran els següents en l’ordre indicat:







Major suma de punts obtinguda en les partides entre els jugadors implicats en el desempat
(sempre que hagin jugat tots els jugadors implicats en el desempat entre ells).
Sonen-Berger.
Major nombre de victòries.
Major nombre de partides jugades amb negres.
Desempat a 2 partides ràpides a ritme 10’+5’’, intercanviant-se els colors.
Desempat a sèries de 2 partides llampec a ritme 3’+2’’, intercanviant-se els colors.

Als desempats corresponents se’ls aplicarà la modificació de jugador virtual.
3. En cas de taules en les partides de la fase 2, els sistemes de desempat seran els següents en
l’ordre indicat:



Desempat a 2 partides ràpides a ritme 10’+5’’, intercanviant-se els colors.
Desempat a sèries de 2 partides llampec a ritme 3’+2’’, intercanviant-se els colors.

4. No es podran demanar byes de 0.5 en el torneig ni de 0 punts.
5. El Comitè de Competició serà la Jutgessa Única de la Federació Balear d'Escacs, pendent de
ratificació per l’Assemblea General de la Federació Balear d’Escacs. Tota reclamació davant la
mateixa 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.
6. El campionat serà vàlid per Elo FIDE i FEDA.
ARTICLE 5 (Altres normes de joc)
1. En finalitzar la partida, la guanyadora, o la jugadora amb peces negres en cas de taules, haurà de
comunicar a l’àrbitre el resultat i lliurar-li l’original de les planelles. 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 s’habilitarà una sala d’anàlisi, vora la
sala de joc.
4. S’estableix una tolerància de 15 minuts.
ARTICLE 6 (Premis i jugadors classificats)
1. Es lliuraran premis a les tres primeres classificades.
2. La primera classificada es proclamarà Campiona de Balears Sub14 Femenina.
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. Les 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 de les jugadores en aquest campionat suposa la total acceptació
del contingut d’aquestes bases.

