Oferta Seleccionadors Campionats d’Espanya de Seleccions
Autonòmiques Infantil i Cadet
A. Objecte:
El present document regula l’oferta per la selecció dels seleccionadors pels següents campionats:
Campionat d’Espanya

Lloc

Dates

Seleccions Autonòmiques Infantil

Isla (Cantàbria)

23 – 26 juny

Seleccions Autonòmiques Cadet

Isla (Cantàbria)

23 – 26 juny

Poden presentar-se a l’oferta exclusivament monitors amb la fitxa federativa de monitor de la FBE
en vigor.

B. Descripció de l’oferta:
La FBE seleccionarà un seleccionador per cadascun dels campionats de la taula del punt A en base
als criteris establerts en el punt C. Aquest seleccionador serà remunerat directament per la FBE.
La remuneració del seleccionador serà de 75 € per dia de campionat o de desplaçament al lloc de
joc. Aquesta quantitat haurà d’incloure tots els impostos (IVA o altres) que es corresponguin i una
retenció del 15% de IRPF. La FBE s’encarregarà de la logística i de les despeses associades a
l’allotjament a l’hotel oficial del campionat (determinat per la FEDA), així com de la logística i
despeses associades al viatge.
Les funcions del seleccionador seran les següents:
A. Realitzar funcions de delegat de l’expedició resolent els problemes que puguin sorgir
respecte a allotjament, transport i registre dels participants, en coordinació amb la
Federació Balear d’Escacs.
B. Elegir la formació de la selecció en cadascuna de les rondes.
C. Realitzar funcions de preparació tècnica dels jugadors:
a. Acordar un horari i lloc d'entrenament amb els jugadors al seu càrrec.
b. Preparar des del punt de vista tècnic les partides. El seleccionador podrà decidir no
preparar alguna de les partides en què no hi hagi informació suficient dels rivals, o
en què la situació de torneig aconselli fortament preparar més temps a un altre
jugador.
c. Analitzar des del punt de vista tècnic les partides. El seleccionador podrà decidir no
analitzar una partida per diferents motius (la partida s'ha allargat massa i és millor
descansar, o el resultat ha estat tal que psicològicament és aconsellable no analitzarla, o altres motius que el seleccionador consideri justificats).
d. Resoldre els dubtes tècnics dels jugadors al seu càrrec al llarg de la competició.
Els jugadors a càrrec del seleccionador seran els jugadors classificats representants de la Federació
Balear d’Escacs.

C. Puntuació
Es determinarà un rànquing de puntuacions per cada campionat entre les ofertes presentades al
campionat corresponent. Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. L’oferta que
obtingui una major puntuació serà la guanyadora en cada campionat, tenint en compte que no
poden correspondre a la mateixa persona. Les puntuacions es basaran en els següents aspectes:





Titulació
Recolzament dels jugadors classificats
Historial
Altres mèrits

A continuació es detalla com es valoraran cada un dels aspectes:
Titulació
La puntuació d’aquest aspecte serà la suma de les puntuacions obtingudes en les taules següents:
Titulació Monitor

Puntuació

FIDE Senior Trainer

50

FIDE Trainer

45

FIDE Instructor

40

Monitor Superior FEDA

30

Monitor Base FEDA

20

Monitor Balear

10

Titulació Jugador

Puntuació

GM

20

MI/WGM

15

MF/WIM

12

MC

10

MB

8

ML

4

Titulació Àrbitre

Puntuació

AI

5

AF

4

AN

3

AA

2

Recolzament dels jugadors classificats
Una vegada presentades totes les ofertes, aquestes seran enviades als pares, mares o tutors legals
dels jugadors classificats qui podran recolzar o no cadascuna de les ofertes. Es poden recolzar
tantes ofertes com s’estimi convenient. S’obtindran 5 punts per cada recolzament obtingut.
Historial
S’assignarà una puntuació d’un màxim de 20 punts en relació a l’experiència prèvia en Campionats
d’Espanya de Seleccions Autonòmiques.
Altres Mèrits
S’assignarà una puntuació d’un màxim de 15 punts en relació a altres mèrits acreditats pel candidat
i que siguin valuosos per l’objecte d’aquesta licitació. El tribunal determinarà la puntuació de cada
mèrit al seu criteri.

D. Procediment
El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Jaume Terradas Calafell, José
Planells Roig i Francisco Adell Corts.
El termini de presentació d’ofertes serà fins dia 25 de maig. Per dirigir-se per escrit a la Federació
Balear d’Escacs s’habilita el següent mitjà:
Correu electrònic: fbe@fbescacs.org
El tribunal informarà quina ha estat l’oferta guanyadora de cada campionat i publicarà les
puntuacions a la web abans de 5 dies naturals després de la finalització del termini de presentació
de les ofertes.

E. Sancions
En el cas que el seleccionador seleccionat incompleixi les clàusules establertes, la Federació Balear
d’Escacs podrà retirar, parcial o totalment, l’ajuda econòmica assignada. Si s’estima oportú, també
podrà ser sotmès al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

F. Disposicions finals
Per poder optar a guanyar l’oferta no es podrà tenir cap deute econòmic amb la Federació Balear
d’Escacs.
S’haurà d’obtenir un mínim de 40 punts en la suma de les puntuacions. En cas contrari, el tribunal
podrà declarar l’oferta com a deserta. Si l’oferta queda deserta, la Federació Balear d’Escacs podrà
assignar sense concurs el seleccionador del campionat en qüestió.

