Bases Lliga de Mallorca per Equips Aficionats 2021
Objecte
ARTICLE 1:
Les presents bases tenen per objecte la regulació de la Lliga de Mallorca per Equips Aficionats
2021. S’aplicaran a tots els equips participants en el citat torneig.

Descripció del Torneig
ARTICLE 2 (Informació administrativa):
1. El torneig es realitzarà a l’Hipòdrom de Son Pardo, Carrer Hipódromo Son Pardo, 2, 07004
Palma.
2. El calendari previst inicialment serà el següent:







Slot horari 1: Dissabte 29 de maig a les 10:00.
Slot horari 2: Dissabte 29 de maig a les 12:00.
Slot horari 3: Diumenge 30 de maig a les 10:00.
Slot horari 4: Diumenge 30 de maig a les 12:00.
Slot horari 5: Diumenge 30 de maig a les 16:00.
Slot horari 6: Diumenge 30 de maig a les 18:00.

En el cas que es requereixen sols 5 slots horaris, no s’emprarà l’slot horari 3. En el cas que es
requereixin sols 4 slots horaris, no s’empraran ni el 3 ni el 6.
3. En acabar la darrera ronda del diumenge, es realitzarà l'entrega de premis.
ARTICLE 3 (Requisits de participació)
1. Podran participar equips d’un mínim de 4 jugadors, i d’un màxim de 10 jugadors, que tenguin
menys de 1600 d'ELO FIDE i menys de 1600 d'ELO FEDA a la llista de maig.
2. Els clubs podran inscriure tants d'equips com vulguin.
3. Per inscriure’s, els equips hauran d’enviar un correu a fbe@fbescacs.org abans de dijous 27 a les
20:00, lliurant la llista de força i realitzar un ingrés de 10 € per equip al compte Caixa Colonya
ES16 2056 0004 4910 0066 5123.
ARTICLE 4 (Sistema de Competició)
1. Es formarà un únic grup que englobarà tots els equips participants. El campionat serà vàlid per
ELO FIDE i FEDA. L’alineació d’un equip en un matx estarà formada per 4 jugadors. Els equips que
disputin un matx com a primer equip jugaran amb les peces blanques en els taulers senars, i amb
les negres en els parells. Les partides es disputaran a 30 minuts per jugador més un increment de
30 segons per jugada, amb obligació d’anotar les jugades. El sistema de competició serà el següent
depenent del nombre d’equips participants:




6 equips o menys: Round-Robin a una volta.
Entre 7 i 8 equips: Suís a 4 rondes.
Entre 9 i 10 equips: Suís a 5 rondes.



11 equips o més: Suís a 6 rondes.

2. No es podran sol·licitar byes puntuables.
3. Puntuació: Els equips obtindran 2 punts per matx guanyat, 1 punt per matx empatat, i 0 punts
per matx perdut. El equips s’ordenaran de forma descendent per punts de matx. En cas d’igualtat
de punts de matx s’aplicaran els desempats següents depenent del sistema de competició:




Round-Robin: suma de punts de matx obtinguts en els matxos entre els equips implicats
en el desempat, suma de punts en tots els taulers, Sonnenborn-Berger amb els punts
reals, suma de punts obtinguts mitjançant el sistema holandès en els matxos entre els
equips implicats en el desempat i sorteig.
Suís: suma de punts de matx obtinguts en els matxos entre els equips implicats en el
desempat, suma del punts en tots els taulers, Sonneborn-Berger, nombre de matxos
guanyats i sorteig.

4. El Comitè de Competició serà la Jutgessa Única de la Federació Balear d'Escacs. Tota reclamació
davant la mateixa haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora després
de la finalització del matx en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.
ARTICLE 5 (Llista de Força)
1. Cada club presentarà a la FBE abans del campionat, en el model oficial establert, la llista de força.
Cada club configurarà els ordres de força en base a l’ELO FIDE o FEDA de la llista de maig.
2. Les alineacions dels equips durant els matxos hauran de respectar la llista de de força oficial, les
quals s'han d'entregar com a mínim 15 minuts abans de cada encontre a l’equip arbitral.
3. Criteris d’ordenació dels jugadors:




Cada jugador podrà formar part de la llista de força de l’equip tenint en compte el seu
ELO FIDE o ELO FEDA de la llista de maig. Hauran de figurar ambdós en la llista de
força. En cas de comptar només amb un dels dos, es prendrà aquest ELO a l’efecte
d’ordenació. S’ordenaran en ordre decreixent. Es permet poder intercanviar l’ordre de
força de jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts.
La llista de força una vegada publicada tindrà validesa per a tot el campionat.

ARTICLE 6 (Premis)
Es lliuraran premis als tres primers equips classificats.

Disposicions addicionals
1. 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 existeix alguna causa de força major que obliga
a modificar algun article.
2. Els participants en el torneig autoritzen, per una banda, la inclusió de les seves dades en la
plataforma arbitral elegida i per l’altra, la publicació de les seves dades personals i de la seva imatge
en els diferents mitjans de comunicació, webs i xarxes socials que la FBE consideri oportunes per
a la necessària difusió de l’esdeveniment.

Disposició final
La participació dels equips en aquest campionat suposa la total acceptació del contingut
d’aquestes bases.

