REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Balear d’Escacs, en la seu de la
Federació, per conèixer els temes de la seva competència, i
VISTA, la reclamació del Club d’Escacs Binissalem realitzada dia 29 de gener de 2015,
en relació a la decisió adoptada pel jutge únic del Campionat de Mallorca per Equips a
Primera Categoria respecte al matx Binissalem B-Llucmajor de la Ronda 1, a la qual es
donà la victòria per 0-5 al Llucmajor com a conseqüència de l’alineació indeguda d’un
jugador del Binissalem B,
ATÈS, el que diuen les bases del Campionat de Mallorca per Equips (CME):
1. L’article 15.5 determina “Hi haurà un termini de 72 hores després de la
publicació dels resultats per a la revisió d’actes per Internet (per a comunicar
incidències i fer reclamacions)”.
Prenent en consideració que l’acta de l’encontre es va publicar de 24 de gener de
2015, la reclamació efectuada per part del Club d’Escacs Binissalem amb data 29
de gener de 2015, va ser presentada fora de termini.
Aquesta circumstància ja determina de per sí la desestimació de la reclamació. No
obstant això, a efectes de garantir els drets dels interessats, a continuació es
resoldrà el fons de la controvèrsia.
2. L’article 15 de les bases del CME estableix:
“ARTICLE 15 – (Acta de l’encontre):
1. L’acta contindrà la data, emplaçament i categoria de l’encontre, així com les
alineacions dels equips i identitat del seu delegat. A cada encontre s’hauran de
complimentar tres actes que facilitarà l’equip local (l’original per a la FBE i una
còpia per equip), i s’hauran de lliurar dues còpies per partida. Posteriorment a
l’encontre s’indicarà el resultat (col•lectiu i global), així com possibles
incidències, amb especial atenció a les incompareixences.
2. Amb independència de l’alineació que contingui l’acta, es requereix la
presència almenys de la meitat dels integrants de cada equip perquè s’iniciï
l’encontre.
3. El delegat pot manifestar en acta la seva oposició a l’alineació d’un jugador
sobre la base de qualsevol circumstància prevista en les presents bases. Si l’altre
equip la manté i posteriorment es comprova que era indeguda, se sancionarà a
l’equip infractor amb la pèrdua total de l’encontre.
4. L’acta amb les planelles de l’encontre haurà de remetre’s a la FBE per mail,
fax, correu ordinari o en persona el dimarts següent.
5. Hi haurà un termini de 72 hores després de la publicació dels resultats per a
la revisió d’actes per Internet (per a comunicar incidències i fer reclamacions).”

Prenent en consideració la documentació aportada per part del Club d’Escacs
Binissalem, resulta acreditat que la sol·licitud d’incorporació del jugador Peter
Constantinou va ser realitzada amb data posterior a la data límit establerta per a la
seva inclusió a la ronda 1, fet que implica que la llista de força original no es podria
veure modificada fins a l’eficàcia de la incorporació d’aquest nou jugador (Ronda 2).
Això determina que el jugador Francisco García Verd ocupava la posició 6 a la llista
de força i no la que de manera incorrecta va configurar el club d’Escacs Binissalem
en la Ronda 1, de conformitat amb l’establert a l’article 13.6 de les bases del CME:
“6. Els jugadors titulars d’un equip (6 primers a Preferent, 5 primers o següents a
Primera, i 4 primers o següents a Segona) no podran jugar, en cap cas, en una
categoria inferior o en l’altre equip que pogués tenir el club en la mateixa categoria.
Si un jugador juga 6 partides en un equip de categoria superior sols podrà tornar
jugar en els equips inferiors en el cas de que a la categoria superior hi juguin
jugadors per damunt d’ell a la llista de força.”
3. L’article 11.3 de les bases del CME determina
“3. Les mesures d’aplicació automàtica, són les següents:
- Les incompareixences individuals que comporten una sanció esportiva de no poder
jugar la ronda següent.
- La segona incompareixença d’un equip durà aparellada la desqualificació d’aquest
equip per a la resta de la temporada. Tota retirada o desqualificació d’un equip es
considera una renúncia.
- Alineació indeguda: Tota alineació que no s’ajusti a l’ordre de força presentat pel
club i publicat per la FBE. Suposa la perduda del matx per resultat de 6-0 en
Preferent, 5-0 en Primera i 4-0 en Segona i Tercera.
- La falta de material (rellotge, peces, tauler, planella...) de l’equip local implicarà
la pèrdua del punt de l’últim tauler, el de dos implicarà la pèrdua dels dos últims
taulers, i així successivament.”
I per tant la resolució adoptada pel jutge únic s’adequa a les bases i a la situació fàctica
produïda.

RESOLUCIÓ:
Per la present resolució s’acorda:
1. Mantenir la decisió adoptada pel jutge únic, en relació a l’alineació indeguda comesa
per part del Binissalem B i es manté el resultat de 0-5 a favor del Llucmajor.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de tres dies hàbils següents
a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Balear
d’Escacs.
Comitè de Competició de la FBE
Palma, 3 de Març de 2015

