REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Balear d’Escacs, en la seu de la Federació, per
conèixer els temes de la seva competència, es constitueix amb la següent composició:
President: Juan Antonio Torrens Gordiola
Secretari: Jaume Terradas Calafell
Vocal: Jordi Baldó i Company
VISTA,
- la reclamació realitzada pel Sr. Eshan Ali a aquest comitè contra la resolució del Jutge
Únic del comitè de competició,
- la reclamació formulada per part del jugador Sr. Sebastià Massanet Massanet en
relació al matx disputat amb el jugador Sr. Eshan Ali, constitutiu del sistema de desempat
“Armaggedon” del Campionat de Mallorca Individual 2016 que es va disputar el passat dia 3 de
desembre de 2016.
- l’informe elaborat per part de l’àrbitre del Campionat, Sr. Juan Martí Mascaró.
- la resolució del Jutge Únic.
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 per partides llampec (“blitz”).
Que hem visionat el vídeo en que es bassa el Jutge Únic del comitè de competició.
El Comitè d’Apel·lació no aprecia cap comportament irregular per part dels dos jugadors que
afecti a la honorabilitat dels propis jugadors i de la pròpia competició, mes enllà d’allò normal
que es pot entendre en l’esdeveniment d’una partida d´escacs en mode llampec. En qualsevol
cas correspon a l’àrbitre sancionar aquestes actuacions segons l’article 12.9 de la llei d’escacs,
en cas de considerar que hi ha voluntarietat per part d’algun dels dos jugadors.
En quant a les dues darreres jugades de la partida (Txd4 Th1+ - Rf2) que son l’objecte de
reclamació,
Consideram:
En el moment de realitzar Txd4 prement el rellotge abans de retirar del tauler el peó capturat,
aquesta jugada seria considerada il·legal , però queda validada pel fet de que el jugador
contrari, torna a jugar i prem el rellotge, en compte de reclamar en el mateix instant, tal i com
estableix l’article A4.b de l’apèndix A de les Lleis dels Escacs de la FIDE:
“Un movimiento ilegal se completa una vez que el jugador ha pulsado su reloj. Si el árbitro
observa esto declarará la partida perdida por el jugador, siempre y cuando el oponente no
haya realizado su próximo movimiento. Si el árbitro no interviene, el oponente tiene derecho
a reclamar la victoria, siempre y cuando no haya realizado su próximo movimiento. Sin
embargo, la partida es tablas si la posición es tal que el oponente no puede dar jaque mate al
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rey del jugador mediante cualquier posible combinación de movimientos legales. Si el
oponente no reclama y el árbitro no interviene, el movimiento ilegal permanecerá y la
partida continuará. Una vez que el oponente ha hecho su siguiente movimiento, un
movimiento ilegal no se puede corregir a menos que haya mutuo acuerdo entre los jugadores
sin la intervención del árbitro.”
Per tant les lleis contemplen l’opció de que l’àrbitre per qualsevol motiu no intervingui, i en
aquest cas correspon al jugador reclamar la jugada il·legal, cosa que no va fer el Sr. Sebastià
Massanet, que va jugar Th1+ validant la jugada.
En aquest instant de la partida, cau la bandera abans de completar el moviment, tal i com
s’aprecia en la foto capturada del vídeo aportat:

Vistes aquestes dues fotos, s’aprecia que quan el Sr. Eshan Ali fa el seu darrer moviment, Rf2
desplaçant algunes peces la bandera ja havia caigut i la reclamació feta pel Sr. Sebastià
Massanet on comenta que li quedava temps en aquest moment no és certa ja la que la bandera
del seu rellotge ja havia caigut.
Encara que es produís una reclamació del Sr. Sebastià Massanet durant la partida, cosa que no
estimam acreditada, sobre aquesta incorrecció (que no és una jugada il·legal sinó una
incorrecció que només correspon mesurar a l’àrbitre), aquesta es produí ja amb la seva
bandera caiguda des de el moviment anterior i per tant la decisió de l’àrbitre present a la
partida de no considerar aquesta incorrecció i decretar la pèrdua de la partida per temps és
correcta.
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RESOLUCIÓ
Per la present resolució s’acorda:
1.- Estimar la reclamació formulada per part del jugador Sr. Eshan Ali contra la decisió del
comitè de competició.
2.- Donar per vàlida la decisió de l’àrbitre de declarar guanyador per temps al jugador Eshan Ali.
Contra aquesta resolució pot interposar-se, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a
la notificació d’aquesta resolució, recurs davant el Tribunal Balear de l’esport.
Palma, 28 de desembre 2016.
Comitè de Apel·lació de la FBE
Juan A. Torrens -

Jordi Baldó

Jaume Terradas
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