Bases Campionat de Balears de Veterans 2022
Objecte
ARTICLE 1:
Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Balears de Veterans 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 Playa Dorada, Carrer Aritja, n. 7, 07560 Sa Coma, Sant Llorenç des
Cardassar, Mallorca.
2. El calendari serà el següent:





Ronda 1: Divendres 27 de maig a les 17:30.
Ronda 2: Dissabte 28 de maig a les 9:30.
Ronda 3: Dissabte 28 de maig a les 16:30.
Ronda 4: Diumenge 29 de maig a les 9:30.

3. El lliurament de premis tindrà lloc dia 29 de maig en finalitzar l’última ronda. És obligatòria
l’assistència a l’acte per rebre els premis i distincions associades.
4. Les condicions dels jugadors classificats de cada delegació i dels Campions de Balears de
Veterans 2021 seran les següents:
- L'allotjament de dues nits serà en habitació doble compartida en règim de tot inclòs per als
classificats de cada delegació i pels Campions de Balears de Veterans 2021. L’ecotaxa i si escau, la
resta de despeses addicionals aniran a càrrec dels jugadors.
- El desplaçament interilles dels jugadors de Menorca i Eivissa s’haurà d’haver sol·licitat amb la
suficient antelació al Govern Balear. En cas contrari, les despeses seran assumides pel jugador.
- El desplaçament a la seu des de l’aeroport dels jugadors de Menorca i Eivissa s’haurà d'adaptar
als horaris i disponibilitat de l’organització. En cas contrari, les despeses seran assumides pel
jugador.
ARTICLE 3 (Requisits de participació)
1. Podran participar:





El Campió de Balears de Veterans +50 2021: Juan Miguel Cubas Pons.
El Campió de Balears de Veterans +65 2021: Guillem Coll Pons.
1 representant +50 i 1 representant +65 de cada delegació.
Els 4 jugadors veterans inscrits amb major ELO FIDE.

2. Les condicions de substitució en cas de renúncia dels jugadors classificats de cada delegació i
dels Campions de Balears de Veterans es poden trobar en la Circular 14-2022.
3. En qualsevol dels casos de renúncia no estipulats en el punt anterior, la plaça s’afegirà a les

places atorgades en base a l’ELO FIDE.
4. En tot cas s'ha de disposar de llicència federativa Balear en vigor.
5. El termini d'inscripció acaba dia 15 de maig. Les inscripcions es realitzaran al correu electrònic
fbe@fbescacs.org. Els jugadors que optin a alguna de les 4 places atorgades als inscrits amb major
ELO FIDE hauran d’indicar si s’allotjaran a l’hotel de joc durant el campionat en el cas que
obtinguin una de les places i en quin tipus d’habitació.
6. L’hotel oficial del campionat serà l’Hotel Playa Dorada (3 estrelles https://www.playadorada.es/es/) situat a Carrer Aritja, n. 7, 07560 Sa Coma, Sant Llorenç des
Cardassar, Mallorca.
La Federació Balear d’Escacs ha acordat els següents preus d’habitacions per tots aquells jugadors
que no tenen l’allotjament cobert per la FBE i per acompanyants:
- Habitació individual: 80 €.
- Habitació doble per dues persones majors de 14 anys: 100 €
- Habitació doble on una de les persones té 14 anys o menys: 90 €
- Habitació triple per tres persones majors de 14 anys: 140 €
- Habitació triple per tres persones on una de les persones té 14 anys o menys: 130 €
Tots els preus són per dia en règim de tot inclòs, inclouen l’IVA però no l’ecotaxa. Les reserves
s’hauran de tramitar a través del correu de la FBE: fbe@fbescacs.org fins dia 15 de maig.
7. 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. Els jugadors competiran en un sol grup de 12 jugadors. Es disputarà un torneig per sistema suís
a quatre rondes a partides a 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada.
Els jugadors tenen l’obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.
2. No es podran sol·licitar byes ni de 0.5 punts ni de 0 punts.
3. Els sistemes de desempat seran els següents:








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).
Bucholz menys el pitjor resultat.
Bucholz total.
Sonen-Berger.
Major nombre de victòries.
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.

4. 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.
5. El campionat serà vàlid per Elo FIDE i FEDA.
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 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, el jugador perdrà la seva partida, serà expulsat
del torneig i serà sotmès 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. El primer classificat es proclamarà Campió de Balears de Veterans +50. El primer classificat +65
es proclamarà Campió de Balears de Veterans +65.
2. Es lliuraran premis als 3 millors classificats +50 i als 3 millors classificats +65. Els premis són
acumulables.
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.

