Instruccions Jugadors Participants als Campionats d’Espanya per
Edats
Aquest document té l’objectiu informar a jugadors (i les seves famílies) que vulguin participar en
els Campionats d’Espanya per Edats d’algunes qüestions importants relacionades amb la
Federació Balear d’Escacs (FBE). S’entendrà per jugadors participants tots aquells jugadors amb
fitxa balear en vigor que s’inscriguin als Campionats d’Espanya per Edats. S’entendrà per jugadors
representants tots aquells jugadors que han obtingut plaça becada per la FBE en els campionats
esmentats.
La documentació completa que ha publicat la Federación Española de Ajedrez (FEDA) es pot trobar
als següents enllaços:



Ritme clàssic: https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/C07-Convocatoria_CESub08_Sub18_-2022.pdf
Ritme ràpid: https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/C08Convocatoria_CE_Rapido_Sub10_Sub-18_-2022-1.pdf

IMPORTANT: S’ha d’emplenar el formulari següent https://forms.gle/CojKG418KmMdgXFk8
fins dia 19 de juny.
Instruccions Jugadors Representants
1. Els jugadors han de completar el formulari d’inscripció de la FEDA:
http://ajedrez.gefe.net/torneo_individual indicant que la despesa la paga la federació autonòmica.
El període d’inscripció es troba ja obert i es tanca en les dates establertes com “Fin plazo
inscripción clasificados” a cada campionat, disponibles en la taula de dates de
https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/C07-Convocatoria_CE-Sub08_Sub18_-2022.pdf
2. Els jugadors (i acompanyants) han de reservar l’hotel mitjançant el full de reserva que es pot
descarregar al següent enllaç https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/C07_4_Formulariode-reserva-2022-2.doc . Els jugadors representants es troben becats. El plaç d’inscripció és el
mateix que l’especificat al punt anterior.
3. Els vols fins a la localitat del campionat dels jugadors representants es poden contractar amb
l’agència que s’estimi oportú. La FBE posa a la disposició dels jugadors l’agència Viajes Orion (TLF:
971280261 – MVL: 66760715; E-MAIL: ORION2@VIAJESORION.NET) que té la possibilitat de
facturar, a petició del jugador, directament a la FBE les despeses dels vols.
Les despeses de vols (incloent tant l’anada com la tornada) es cobriran fins un màxim de 200 €
(veure també el punt 6). La FBE no assumirà 50 € de les despeses de viatge dels jugadors de 14
anys o més ja que aquests jugadors poden sol·licitar una subvenció del Govern Balear per cobrir
aquesta quantitat. Per poder presentar la sol·licitud de subvenció, les despeses han de ser
assumides inicialment pel jugador (la factura ha d’estar al seu nom), sent abonades després per la
FBE (excepte els 50 €). En el cas que un jugador facturi a través d’Orion la factura directament a
la FBE (no podrà demanar la subvenció dels 50 €), els 50 € hauran de ser abonats al compte de la
FBE per part del jugador.

Observacions dels tres punts anteriors:
- En el cas dels jugadors Sub8, la FBE cobreix un màxim de 75 € entre viatge i inscripció,
l’allotjament és gratuït per aquests jugadors però han d’anar acompanyats obligatòriament per un
adult acompanyant que s’allotjarà en la mateixa habitació pagant les despeses corresponents. Els
jugadors hauran de pagar les despeses no cobertes d’inscripció i viatge, assumides en primera

instància per la FBE, a la fi del campionat.
- En les altres categories, la FEDA permet participar sense necessitat d’adult acompanyant
requerint-se una autorització expressa del pare, mare o tutor legal per viatjar i participar. Emperò,
la FBE recomana fortament que els jugadors sub14 vagin acompanyats per un adult. En el cas que
un participant viatgi sense acompanyant adult, el participant es trobarà a disposició de
l’organització per qüestions d’allotjament en habitació doble i la FBE gestionarà directament el seu
viatge amb l’agència. La FBE no serà responsable d’aquest participant, sent les obligacions de la
FBE les mateixes que pels jugadors representants acompanyats.
4. Els transports extres de l’aeroport a la seu de joc dels jugadors representants (excepte els sub8)
es subvencionaran fins un màxim de 20 € per transport (veure també el punt 6). Hauran de ser
pagats inicialment pels jugadors representants, sent retornats per la FBE després de justificar-los
aportant un tiquet o factura a la FBE a la finalització del campionat. S’admeten factures de lloguer
de cotxe, bus o taxi. En el cas d’emprar el cotxe personal, es pagarà a raó de 0.19 € per km
recorregut, sempre tenint en compte el màxim abans establert.

Observació del punt anterior: L’empresa d’autobusos Alsa realitza trajectes diaris des dels
Aeroports de Màlaga i Granada a Salobreña. Els horaris es poden consultar des del web
https://www.alsa.es/ .
5. D’igual forma les despeses de manutenció no incloses en el règim de l’allotjament dels jugadors
representants es subvencionaran fins un màxim de 10 € per àpat i jugador. Hauran de ser pagades
inicialment pels jugadors representants, sent retornades per la FBE després de justificar-les
aportant un tiquet o factura a la FBE a la finalització del campionat.
6. En tots els casos en que les despeses superin el màxim establert, els representants podran
realitzar una petició motivada a la Federació Balear d’Escacs, qui podrà autoritzar o no la despesa.
Totes les despeses hauran de ser degudament justificades en un termini màxim de 15 dies des de
la finalització del campionat. Una vegada finalitzat aquest termini la Federació Balear d’Escacs no
se’n farà càrrec de les mateixes. Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva
de la Federació Balear d’Escacs.
7. La Federació Balear d’Escacs aportarà un entrenador pels jugadors representants durant els dies
de la competició a ritme clàssic.
8. Els jugadors representants rebran una equipació gratuïta de la FBE. És obligatori l’ús de
l’equipació durant, com a mínim, dues rondes, durant l’entrega de premis, en la foto oficial de
l’expedició i en les fotos oficials de la FEDA. En cas de sol·licitar equipacions addicionals, s’hauran
d’abonar 10 € per unitat.
9. La FBE atorgarà una ajuda d’un màxim de 50€ en cada campionat de ritme ràpid als jugadors
representants que decideixin jugar-los. La FBE no assignarà entrenador específic per aquests
campionats.
10. En el cas que s’incompleixin les regles d’ús de l’equipació o el jugador abandoni el campionat
sense causa de força major, la FBE podrà eliminar la condició de becat del jugador amb les
conseqüències econòmiques que se’n derivin.
Instruccions Jugadors No Representants
1. Els jugadors han de completar el formulari d’inscripció de la FEDA:
http://ajedrez.gefe.net/torneo_individual. El període d’inscripció es troba ja obert i es tanca en les
dates establertes com “Fin plazo inscripción general” a cada campionat disponibles en la taula de
dates de https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/C07-Convocatoria_CE-Sub08_Sub18_-

2022.pdf . S’haurà d’abonar el preu de la inscripció per transferència a la FEDA, veure les
instruccions en el document anterior.
2. Els jugadors (i acompanyants) han de reservar l’hotel mitjançant el full de reserva que es pot
descarregar al següent enllaç https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/C07_4_Formulariode-reserva-2022-2.doc . El plaç d’inscripció és el mateix que l’especificat al punt anterior. Els preus
es
poden
consultar
a
https://feda.org/feda2k16/wpcontent/uploads/C07_InstruccionesReserva2022-1.pdf .
Els jugadors Sub8 han d’anar acompanyats obligatòriament per un adult acompanyant que
s’allotjarà en la mateixa habitació. En les altres categories, els participants podran participar sense
necessitat d’adult acompanyant però es requereix una autorització expressa del pare, mare o tutor
legal per viatjar i participar. En aquest cas, el participant es trobarà a disposició de l’organització
per qüestions d’allotjament en habitació doble.
3. Els viatges fins a la localitat del campionat dels jugadors han de ser contractats de forma privada.
Es recomana contactar amb la FBE si els jugadors no representants volen viatjar de forma conjunta
amb els jugadors representants. En aquest cas, la FBE informarà dels vols que empraran els
jugadors representants per si s’estima convenient contractar els mateixos.
4. Qualsevol despesa originada va a càrrec del jugador no representant.
5. La Federació Balear d’Escacs, amb la figura del delegat/entrenador, donarà una mà als jugadors
no representants en qualsevol problema logístic que pugui sorgir durant el campionat.
6. Els jugadors no representants que ho sol·licitin rebran una equipació gratuïta de la FBE. És
obligatori l’ús de l’equipació durant, com a mínim, dues rondes, durant l’entrega de premis, en la
foto oficial de l’expedició i en les fotos oficials de la FEDA. En cas de sol·licitar equipacions
addicionals, s’hauran d’abonar 10 € per unitat.

