Resolució Expedient 3/2016
Jutge Únic

REUNIT, el jutge únic 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 formulada per part del jugador Sr. Sebastià Massanet Massanet en relació
al matx disputat amb el jugador Sr. Ali Eshan, constitutiu del sistema de desempat
“Armaggedon” del Campionat de Mallorca Individual 2016 que es va disputar el passat dia 3 de
desembre de 2016.
VIST l’informe elaborat per part de l’àrbitre del Campionat, Sr. Juan Martí Mascaró.
ATÈS, el que estableixen les Bases de la competició del Campionat de Mallorca Individual
2016 i els preceptes corresponent a les Lleis dels Escacs de la FIDE (en particular, articles 11.1
11.5, 12.9 i apèndix A.4.B –Escacs ràpids-).
Prenent en consideració els preceptes anteriors cal destacar:
(i) Inicialment, cal assenyalar que la partida es desenvolupà de les següent manera:




Peces blanques: Sr. Ali Eshan
Peces negres: Sr. Sebastià Massanet Massanet
Desempat sistema Armaggedon (jugador de peces blanques disposa de sis minuts de
temps, jugador de peces negres disposa de cinc minuts de temps i en el cas de
finalització de la partida en taules el guanyador serà el jugador amb peces negres).

(ii) Consta aportada una gravació en vídeo realitzada per part d’una persona present durant el
desenvolupament del matx indicat i el qual es considera element fonamental per a la resolució
de la reclamació formulada. Dita gravació ha estat proporcionada per part de la Direcció del
campionat, si bé la mateixa no va ser enregistrada per cap membre de la mateixa ni per part de
l’àrbitre.
En aquest sentit, cal tenir en compte que per qualsevol reclamació que formulin els participants
a les competicions es poden fer valer qualsevol prova admesa en dret.

(iii) Reclamació formulada per part del jugador del jugador Sr. Sebastià Massanet Massanet.
En el seu text, el reclamant expressa que “(...) en la partida de desempat el jugador rival Ali
Eshan ha desplaçat diverses peces caient sobre el tauler prenent el rellotge sense restablir la
posició correcta en el seu temps, acció obligatòria segons l’article 7.4 de les Lleis de la FIDE.
Immediatament s’ha efectuat la reclamació quedant segons encara en el meu rellotge i suposant
la reclamació, la meva derrota (...)
L’actuació del rival tirant les peces ha suposat una deshonra al joc dels escacs que s’ha
realitzat amb la clara intenció d’aconseguir la victòria (article 11.1 de les lleis de la FIDE). A
més, s’ha distret i molestat al rival (jo mateix), fet penalitzat per l’article 11.5 de les lleis de la
FIDE. Amb aquestes fets, l’actuació de l’àrbitre no ha estat adequada ja que segons l’article
12.2 ha de vetllar pel joc net, actuar en el millor interès de la competició i assegurar que els
jugadors no siguin molestats (...)”.
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Per tal de resoldre la concreta reclamació inicial del jugador, cal analitzar la situació de partida a
l’instant immediat en el que es produiria la jugada il·legal o incompleta que indica el Sr.
Massanet en el seu escrit.
A) Jugada realitzada per part de jugador Ali Eshan (peces blanques) número .#1 Txd4, ...
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El jugador de peces blanques procedeix a la captura del peó situat a la casella d4 però no el
retira, tal i com exigeixen les Lleis dels Escacs de la FIDE (articules 7.4 i 7.5), sinó que atura el
seu rellotge restant ubicat el peó, momentàniament, a la casella d3.
Inclús cal destacar que, ja dins el temps corresponent al jugador de peces negres, el jugador de
peces blanques procedeix a la retirada del peó capturat (una altre jugada il·legal), però al mateix
temps degut a tal moviment, desplaça l’alfil de color negre a la casella f3 (un altre jugada
il·legal).
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Tal i com executa la jugada el participant amb peces blanques, el moviment una vegada
finalitzat és completament il·legal i, per tal motiu, ja amb aquesta instància s’hauria de declarar
derrota de partida i victòria per al jugador amb peces negres, de conformitat amb allò disposat
als articles 7.4, 7.5 i apèndix A.4.B de les Lleis de la FIDE..
Si bé aquesta situació no s’aprecia per part de l’àrbitre, continua la partida amb les següents
jugades ja per finalitzar la partida.
B) Finalització de la partida amb consegüents jugades.
.#1 ..., Th1 +
.#2 Rf2

Finalització de partida per caiguda de bandera per reclamació del jugador amb peces blanques
com a conseqüència de la darrera jugada efectuada per part d’aquest jugador (Rf2), segon
informa l’àrbitre del torneig a l’escrit que forma part de l’expedient de reclamació.
En aquest darrer escenari, amb la partida finalitzada i donada per guanyada al jugador de peces
blanques per caiguda de bandera del jugador de peces negres, és aquest darrer jugador que
efectua reclamació per desplaçament indegut de les peces del jugador de peces blanques durant
el seu darrer moviment.
Per tal de resoldre la reclamació efectuada, cal analitzar les imatges que ens proporciona la
gravació en vídeo efectuada a la partida, i en particular, el darrer moviment executat per part del
jugador amb peces blanques.
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Cal destacar que abans de la reclamació de caiguda de bandera existeix un clar desplaçament de
les peces (peons situats a g3 i g4) per part del jugador de peces blanques sense el corresponent
restabliment durant el seu temps, procedint a aturar el seu rellotge amb la conseqüent pèrdua de
partida del contrari.
Prenent en consideració allò establert a la Lleis de la FIDE (articles 7.4, 7.5, Apèndix A.4.B) i
que l’actuació per part del jugador de peces blanques, generant la derrota del jugador amb peces
negres, no resulta conforme a les prescripcions normatives indicades i, considerant les quatre
actuacions irregulars detectades a les darreres dues jugades de la partida per part exclusivament
del jugador amb peces blanques, de conformitat amb els articles 11.1 i 11.5 de les Lleis de la
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Fide, i en aplicació de les previsions descrites a l’apèndix A.4.B i l’article 12.9 és pertinent
acordar la derrota de la partida al jugador Sr. Ali Eshan i, en conseqüència, donar per guanyada
la partida al Sr. Sebastià Massanet Massanet.

RESOLUCIÓ
Per la present resolució s’acorda:
1.- Estimar la reclamació formulada per part del jugador Sr. Sebastià Massanet Massanet.
2.- Donar per perduda la partida al jugador de peces blanques (Sr. Ali Eshan) i, en
conseqüència, acordar la victòria de la partida per part del Sr. Sebastià Massanet Massanet.

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

Francisco Ducrós Salvá

Jutge únic de Competició
Palma, 19 de desembre 2016.
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