CIRCULAR PLACES CAMPIONATS DE BALEARS

BALEARS PER EQUIPS
1. El Campionat de Balears per Equips 2021 es jugarà per sistema d’eliminatòries a 8
equips. Els 8 equips participants seran:
1. Campió de Balears per Equips 2020: Club d’Escacs Cercle Artístic.
2. Segon classificat Campionat de Balears per Equips 2020: Àgora
Megaescacs.
3. Tercer classificat Campionat de Balears per Equips 2020: Club d’Escacs Son
Dameto.
4. Plaça per a la delegació de Mallorca.
5. Plaça per a la delegació de Menorca.
6. Plaça per a la delegació d’Eivissa-Formentera.
7. Plaça per a la delegació amb un major nombre de clubs.
8. Plaça pel guanyador d’un torneig classificatori online previ.
2. En el 2021, la delegació amb un major nombre de clubs és la delegació de Mallorca.
3. Les dues places per a la delegació de Mallorca s’assignaran als equips millor
classificats a la categoria de Preferent del Campionat de Mallorca per Equips 2021,
distints de l’Àgora Megaescacs i el Club d’Escacs Son Dameto.
4. La plaça per a la delegació de Menorca s’assignarà a l’equip millor classificat a la
categoria de Preferent del Campionat de Menorca per Equips 2021, distint del Club
d’Escacs Cercle Artístic.
5. La plaça per a la delegació d’Eivissa-Formentera s’assignarà a l’equip millor
classificat del Campionat d’Eivissa-Formentera per Equips 2021.
6. En el cas de que algun dels campionats insulars no finalitzi abans del Campionat
de Balears per Equips 2021, s’emprarà la classificació del campionat insular
corresponent de l’any anterior per l’assignació de les places.
7. En el cas d’una eliminatòria entre equips de diferents illes, el Govern Balear a través
dels ajuts en espècies per a trasllats interilles es farà càrrec directament dels
trasllats de 4 jugadors per club i eliminatòria. Per altra banda, la FBE subvencionarà
a l’equip visitant fins un màxim de 10 € per jugador i àpat i el trasllat de l’aeroport
al local de joc i viceversa fins un màxim de 0.19 € per km recorregut. En tots els
casos les despeses hauran de ser autoritzades prèviament per la Federació Balear
d’Escacs i posteriorment degudament justificades en un termini màxim de 15 dies
des de la finalització del campionat. Una vegada finalitzat aquest termini la FBE no
se’n farà càrrec de les mateixes.

BALEARS INDIVIDUAL
1. El Campionat de Balears Individual 2021 el jugaran 12 participants:
 La Campiona de Balears Individual 2020: Liudmila Kolotilina.
 2 representants de cada delegació.
 Els 3 jugadors inscrits amb major ELO FIDE.
 2 jugadors convidats per l’organització.
2. La plaça de campió de Balears es substituirà fins al tercer classificat.
3. Els 2 representants de cada delegació s’assignaran als 2 primers classificats del
darrer campionat insular absolut disputat corresponent.
4. Les places dels 2 classificats de cada una de les delegacions es substituiran fins al
quart classificat.
5. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a trasllats interilles es farà càrrec
de les despeses de viatge dels representants de les delegacions de Menorca i Eivissa
i de la Campiona de Balears Individual 2020. Si escau, l’organització es farà càrrec
de la resta de despeses de desplaçament des de l’aeroport o port a la sala de joc.
6. L’organització es farà càrrec de l’allotjament de la Campiona de Balears Individual
2020 i dels 2 representants de cada delegació en pensió completa per una estada
total de 2 nits.

BALEARS FEMENÍ ABSOLUT I SUB-18
1. El Campionat de Balears Femení 2021 el jugaran 12 participants:
 La Campiona de Balears Femenina Absoluta 2020: Liudmila Kolotilina.
 La Campiona de Balears Femenina Sub18 2020: Jana Moll.
 1 representant femenina absoluta i 1 representant femenina sub18 de cada
delegació.
 Les 2 jugadores inscrites amb major ELO FIDE.
 2 jugadores convidades per l’organització.
2. Les places de campiones de Balears es substituiran fins a la tercera classificada.
3. Les 2 representants de cada delegació s’assignaran en funció de les classificacions
dels campionats insulars classificatoris.
4. Les places de les 2 representants de cada una de les delegacions es substituiran fins
a la quarta classificada.
5. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a trasllats interilles es farà càrrec
de les despeses de viatge de les representants de les delegacions de Menorca i
Eivissa, de la Campiona de Balears Femenina Absoluta 2020 i de la Campiona de
Balears Femenina Sub18 2020. Si escau, l’organització es farà càrrec de la resta de
despeses de desplaçament des de l’aeroport o port a la sala de joc.
6. L’organització es farà càrrec de l’allotjament de la Campiona de Balears Femenina
Absoluta 2020 i de la Campiona de Balears Femenina Sub18 2020 i de les 2
representants de cada delegació en pensió completa per una estada total de 2 nits.

BALEARS SUB-18
1. El Campionat de Balears Sub18 2021 el jugaran 12 participants:
 El Campió de Balears Sub18 2020: Manuel Ermachenko.
 2 representants de cada delegació.
 Els 3 jugadors inscrits amb major ELO FIDE.
 2 jugadors convidats per l’organització.
2. La plaça de campió de Balears Sub18 es substituirà fins al tercer classificat.
3. Els 2 representants de cada delegació s’assignaran en funció de les classificacions
dels campionats insulars classificatoris.
4. Les places dels 2 classificats de cada una de les delegacions es substituiran fins al
quart classificat.
5. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a trasllats interilles es farà càrrec
de les despeses de viatge dels representants de les delegacions de Menorca i Eivissa.
Si escau, l’organització es farà càrrec de la resta de despeses de desplaçament des
de l’aeroport o port a la sala de joc.
6. L’organització es farà càrrec de l’allotjament del Campió de Balears Sub18 2020 i
dels 2 representants de cada delegació en pensió completa per una estada total de
2 nits.
BALEARS VETERANS
1. El Campionat de Balears de Veterans 2021 el jugaran 12 participants:
 El Campió de Balears de Veterans +50 2020: Juan Miguel Cubas Pons.
 El Campió de Balears de Veterans +65 2020: Miguel Florit Mulet.
 1 representant +50 i 1 representant +65 de cada delegació.
 Els 2 jugadors veterans inscrits amb major ELO FIDE.
 2 jugadors veterans convidats per l’organització.
2. Les places de campions de Balears de Veterans +50 i +65 es substituiran fins al
tercer classificat.
3. Els 2 representants de cada delegació s’assignaran en funció de les classificacions
dels campionats insulars classificatoris.
4. Les places dels 2 classificats de cada una de les delegacions es substituiran fins al
quart classificat.
5. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a trasllats interilles es farà càrrec
de les despeses de viatge dels representants de les delegacions de Menorca i Eivissa.
Si escau, l’organització es farà càrrec de la resta de despeses de desplaçament des
de l’aeroport o port a la sala de joc.
6. L’organització es farà càrrec de l’allotjament del Campió de Balears de Veterans
+50 2020, del Campió de Balears de Veterans +65 2020 i dels 2 representants de
cada delegació en pensió completa per una estada total de 2 nits.

BALEARS SUB-2000
1. El Campionat de Balears Sub-2000 el jugaran 12 participants:
 El Campió de Balears Sub-2000 2020: Alejandro Alemany Jara.
 Els 9 jugadors Sub-2000 inscrits amb major ELO FIDE.
 2 jugadors Sub-2000 convidats per l’organització.
2. La plaça de Campió de Balears Sub-2000 es substituirà fins al tercer classificat.
3. En el cas que alguna delegació hagi designat un representant de la delegació per
aquest campionat, aquest representant ocuparà una de les places assignades per
ELO.
4. La FBE no assumirà cap despesa d’allotjament ni de transport interilles associades
a aquest campionat.
BALEARS SUB10
1. El Campionat de Balears Sub10 2021 el jugaran 12 participants:
 El Campió de Balears Sub10 2020: Pau Marin Ferragut.
 1 representant absolut i 1 representant femení de cada delegació.
 5 jugadors Sub10 convidats per l’organització.
2. La plaça de Campió de Balears Sub10 2020 es substituirà fins al tercer classificat.
3. No es reserva plaça per la Campiona de Balears Sub10 2020 per haver excedit les
tres primeres classificades l’edat permesa per participar.
4. Els 2 representants de cada delegació s’assignaran en funció de les classificacions
dels campionats insulars classificatoris.
5. Les places dels 2 classificats de cada una de les delegacions es substituiran fins al
quart classificat.
6. En el cas que alguna delegació no pugui cobrir alguna de les places assignades
podrà designar un substitut mitjançant una sol·licitud motivada.
7. El Govern Balear a través dels ajuts en espècies per a trasllats interilles es farà càrrec
de les despeses de viatge dels representants de les delegacions de Menorca i Eivissa.
Si escau, l’organització es farà càrrec de la resta de despeses de desplaçament des
de l’aeroport o port a la sala de joc.
8. L’organització es farà càrrec de l’allotjament del Campió de Balears Sub10 2020 i
dels 2 representants de cada delegació en pensió completa per una estada total de
1 nit.

