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1.- Introducció 

Aquesta normativa tècnica ha estat elaborada conjuntament pel Consell Català de l’Esport 

(CCE) i per la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), d’acord amb l’apartat 7 de les 

Directrius dels JEEC que consten en l’annex de la Resolució PRE/2272/2011, de 29 de 

setembre, per la es desenvolupen els programes de l’esport escolar a Catalunya, per tal de 

complementar les esmentades Directrius dels JEEC i de concretar els aspectes específics 

d’Escacs. 

 

2.- Condicions de participació als JEEC 

Podran participar els/les esportistes i el personal tècnic inscrits als JEEC (Directrius dels JEEC 

punt 6) i que compleixin els requisits següents: 

 

a) Tots els/les esportistes i personal tècnic hauran de tramitar el carnet de participant en els 

Jocs Esportius Escolars de Catalunya. (Directrius dels JEEC punt 6). 

 

b) Als/a les esportistes s’hi afegirà el personal tècnic (com a màxim 1 entrenador/a o 

delegat/a per cada 5 esportistes). 

És obligatori que el personal tècnic sigui major d’edat. 

 

c) Categories: 
 

PREBENJAMÍ 

Cicle Inicial d’Educació Primària 

Nascuts/des 

2006 - 2007 

BENJAMÍ 

Cicle Mitjà d’Educació Primària 

Nascuts/des 

2004 - 2005 

ALEVÍ 

Cicle Superior d’Educació Primària 

Nascuts/des 

2002 - 2003 

INFANTIL 

Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria  

Nascuts/des 

2000 - 2001 

CADET 

Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria  

Nascuts/des 

1998 - 1999 

JUVENIL 

Educació Secundària postobligatòria 

Nascuts/des 

1996 - 1997 

 

Tots/es els/les esportistes participaran a la categoria que els correspon per any de naixement 

(Directrius dels JEEC punt 4.8), amb l’excepció següent: 

 

 En el cas d’esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories 

inferiors a la que els hi correspon, caldrà el document d’autorització, un certificat 

mèdic, i el corresponent certificat de disminució (Directrius dels JEEC punt 4.8). 

 

 

 

 

3.- Aspectes tècnics 

 

a) Puntuacions 

La puntuació per partida serà la següent: 
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- Partida guanyada:  1 punt 

- Taules:   0,5 punts 

- Partida perduda:  0 punts 

 

b) Desempat 

En cas d’empat una vegada finalitzada la competició, es resoldrà de la següent manera: 

1. Pel sistema Bucholz, sense el contrincant més fluix. 

2. Sistema Bucholz considerant tots els contrincants. 

3. Pel progressiu acumulat. 

4. Pel sistema Sonnemborn-Berger. 

5. Pel major nombre de partides guanyades. 

6. Per sorteig. 

 

c) Durada de la partida i ritme de joc 

El ritme de joc, per a totes les categories, serà de 40 minuts. No serà necessari apuntar les 

jugades. El torneig serà d'un sol dia. 

 

d) Normes complementàries 

El jutge-àrbitre principal resoldrà les qüestions tècniques plantejades en el moment de joc 

tenint en compte sempre la vessant educativa dels JEEC. La seva decisió es podrà recórrer 

davant del Comitè de Competició ad hoc creat per a la competició, fins a vint minuts després 

de finalitzar la partida i sempre abans que comenci la següent ronda. 

 

e) Endarreriments i incompareixences 

Passats vint-i-cinc minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, el/la jugador/a que no es 

presenti perdrà la partida. 

En cas de força major, prèvia comunicació a l’organització i abans de transcorreguts vint-i-cinc 

minuts de l’hora oficial d’inici de la competició, aportant la documentació necessària i sempre 

que no afecti a la bona marxa de la competició, el Comitè de Competició del torneig podrà 

decidir si el/la jugador/a podrà continuar en competició i en quines condicions. 

 

4.- Classificacions i guardons 

a) a)El torneig es dividirà en dos, és a dir, fins a 12 i més grans de 12. (Sempre que la 

inscripció ho permeti). 

b) Cada categoria tindrà tres campions, a més a més, hi haurà una copa per cada categoria al 

millor local, els premis no serà acumulables (El C.E. Hostalric posaria les copes pels millors 

locals). 

 

5.- Àmbit supracomarcal 

Les trobades i/o competicions es convocaran sempre que sigui possible dur a terme l’activitat i 

es respectin les condicions establertes en les Directrius dels Jocs Esportius Escolars de 

Catalunya (Directrius dels JEEC punt 5). 

 

 

 

5.1. Condicions de participació específiques 

Haver participat tots/es els/les escaquistes en l’àmbit local/comarcal/intercomarcal dels JEEC 

en la mateix disciplina esportiva i representant a la mateixa entitat, i estar tots/es en 

possessió del carnet dels JEEC. 

 

5.2. Inscripció 

Per participar a les activitats supracomarcals s’haurà de formalitzar la inscripció i el pagament 

seguint els procediments establerts i dins els terminis fixats pel Comitè Organitzador 

corresponent. 
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6.- Aspectes jurídics i esportius  

El Comitè Organitzador Comarcal/Territorial/Nacional podrà modificar discrecionalment aquesta 

Normativa Tècnica pel propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels 

JEEC, i serà el responsable de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que 

no estiguin contemplades en aquesta Normativa Tècnica, aplicant les Directrius dels JEEC i les 

Normes de Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC. 


