Bases Campionat de Mallorca Sub12 2021 – Fase comarques
Objecte
ARTICLE 1:
Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Sub12 2021 en la seva
fase per comarques. S’aplicaran a tots els jugadors participants en el citat campionat.

Descripció del Campionat
ARTICLE 2 (Informació administrativa):
1. S’estableixen 4 comarques, agrupades de dues en dues, d’acord amb els criteris del Consell de
Mallorca:





Comarca Pla-Migjorn
Comarca Llevant-Nord
Comarca Palma-Ponent
Comarca Raiguer-Tramuntana

2. El local de joc i calendari de cada comarcal es publicarà en un document separat.
ARTICLE 3 (Requisits de participació)
1. Podran participar jugadors nascuts els anys 2009 i 2010. Per poder participar el jugador ha de
disposar de llicència federativa en vigor. Les inscripcions es realitzaran al correu electrònic
fbe@fbescacs.org fins al dimarts 2 de març a les 20:00 hores.
2. Cada jugador només podrà participar en una única comarca. Els jugadors podran elegir la
comarca en funció de la residència del seu club, de la residència de la seva escola o de la seva
residència personal.
3. Els jugadors estan obligats a complir els protocols per la Covid-19 dels que informarà l’àrbitre
principal al començament del campionat.
ARTICLE 4 (Sistema de Competició)
1. Es formarà un únic grup que englobarà tots els jugadors participants. Es disputarà un torneig per
sistema suís a sis rondes a partides a 30 minuts per jugador més un increment de 30 segons per
jugada, amb l’obligació d’apuntar totes les jugades.
2. Els sistemes de desempat seran: suma de punts obtinguts en les partides entre els jugadors
implicats en el desempat, buchholz menys el pitjor resultat, buchholz total, nombre de victòries i
sorteig. Als buchholzs se’ls aplicarà la modificació de jugador virtual.
3. Es podrà demanar un bye de 0.5 durant tot el torneig, el qual s’haurà de demanar abans d’acabar
la pròpia partida de la ronda anterior, exceptuant per les dues últimes rondes que s’hauran de
demanar abans de començar la ronda 2.
4. Si el nombre de jugadors inscrits en una comarca a les 20:00 de dia 2 de març és inferior a 10,
aquest campionat es celebrarà de forma conjunta amb el Campionat de Mallorca Sub14-16 de la
mateixa comarca en un únic grup. En el cas de que havent ajuntat els dos campionats no s’arribés
encara a un mínim de 10 jugadors, la Federació Balear d’Escacs, juntament amb l’organitzador,
establiran un nou sistema de joc apropiat amb les corresponents bases.
5. El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d'Escacs pendent de ratificació

per l’Assemblea General de la FBE. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà
com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet
objecte de reclamació.
ARTICLE 5 (Altres normes de joc)
1. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler i
abandonaran la zona habilitada de joc.
2. En aplicació de la normativa sanitària derivada de la Covid-19, no hi ha tolerància i les partides
s’han d’iniciar a l’hora d’inici establerta. Tots els jugadors que no estiguin asseguts quan l'àrbitre
dictamini l'inici de la ronda perdran la seva partida, excepte permís justificat concedit per l’àrbitre.
Els rellotges s’engegaran en acabar de donar l'àrbitre les instruccions pertinents. Els participants
que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol·licitar-ho
a l’equip arbitral.
3. Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides. Al jugador
que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests
aparells.
ARTICLE 6 (Premis i jugadors classificats)
1. Es lliuraran premis als 3 millors classificats absoluts en cada comarca. L’organitzador de cada
comarcal anunciarà al principi del campionat si es lliuraran altres premis addicionals.
2. A cada comarca es classificarà, en primer lloc, la millor classificada femenina i en segon lloc, els
dos jugadors absoluts (masculins o femenins) millor classificats diferents de l’anterior.
3. En el cas que el campionat s’ajunti amb el Campionat de Mallorca Sub14-16 de la mateixa
comarca en base a l’Article 4.4., els jugadors classificats per la fase final del Campionat de Mallorca
Sub12 correspondran a jugadors Sub12. S’entregarien premis als 3 millors classificats sub12
absoluts de la comarca i als 3 millors classificats sub14 o sub16 absoluts de la comarca.

Disposicions addicionals
1. Per tot el no disposat en aquestes bases s’aplicarà per al desenvolupament de la competició els
reglaments i lleis de la FIDE en vigor en el moment del seu inici.
2. Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents
mitjans de comunicació que la FBE consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment
(llistats de resultats, classificacions, participants, etc.).
3. L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient a l’inici
del campionat si es detecten errors manifests o si la situació sanitària causada per la Covid-19
obliga a modificar algun article.

Disposició final
Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual
o inferior al mateix. La participació dels jugadors en el Campionat de Mallorca Sub12 suposa la
total acceptació del contingut d’aquestes bases.

