Bases del Circuit Escolar Consell de Mallorca 2021
Objecte
ARTICLE 1
Les presents bases tenen per objecte la regulació del Circuit Escolar del Consell de Mallorca
2021.

Descripció del Circuit
ARTICLE 2 (Informació administrativa)
Es realitzaran els següents 10 tornejos classificatoris i una final que es disputaran en les
següents dates:

Nº

Torneig i Lloc

Data

Organització

1

Festes Son Dameto (Palma)

26 de juny

AEB

2

Torneig de Sa Ràpita (Campos)

18 de juliol

Campos

3

III Torneig Escolar Incacs des Raiguer (Inca)

23 de juliol

Incacs

4

Torneig de La Patrona (Pollença)

31 de juliol

Pollença

5

Torneig 5 (Palma)

4-5 d’agost

El Tauler

6

Torneig 6 (Palma)

11-12 d’agost

La Balanguera

7

Torneig de Campos (Campos)

14 d’agost

Campos

8

Torneig 8 (Palma)

18-19 d’agost

Atzur

9

Torneig 9 (Palma)

25-26 d’agost

Corda
i
Poal
Cultural S. Coop

10

VI Festival de l’AEB (Pendent de determinar) 4 de setembre

Final Final del Circuit (Palma)

AEB

19 de setembre El Tauler

ARTICLE 3 (Requisits de participació)
Podran participar tots els jugadors nascuts al 2005 i posterior que tenguin llicència
federativa en vigor. Els jugadors Sub14 poden participar amb la llicència de jugador Sub14
reduïda. Aquells jugadors sense fitxa que vulguin participar hauran de pagar la fitxa amb
anterioritat a la disputa del torneig corresponent realitzant una transferència de 15 € a
Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123 o pagant en metàl·lic a
l’organitzador, que farà arribar l’import a la federació.
ARTICLE 4 (Sistema de Competició)
En els tornejos classificatoris es realitzarà un sistema suïs a partides llampec, podent tenir
format d’un únic grup o separats per categories. Cada organitzador decidirà les
característiques del seu torneig en unes bases pròpies, que hauran de ser aprovades per la
Federació Balear d’Escacs.
La fase final serà un tancat a 5 rondes entre els 6 jugadors classificats (veure Article 6) en
cada categoria a ritme 5’+3’’.
ARTICLE 5 (Classificació del circuit)
Es realitzarà una classificació per cadascuna de les següents categories: Sub16, Sub14, Sub12,
Sub10 i Sub08. A cada torneig s’obtindran els següents punts en cada categoria:
- 1r classificat: 15 punts. 2n: 10 punts. 3r: 7 punts, 4t: 5 punts, 5è: 3 punts. La resta de
participants: 1 punt.
En el cas que el torneig englobi totes les categories en un únic grup, al finalitzar el torneig
es realitzaran classificacions finals per categories.
Per a la classificació general del circuit, es sumaran totes les puntuacions en cada categoria.
S’atorgaran 15 punts extra als jugadors que participin als 10 tornejos classificatoris del
circuit. No es tindrà en compte l’absència d’un/a jugador/a a un torneig si coincideix amb
la seva participació a un campionat d’Espanya.
Els desempats seran en el següent ordre: número de tornejos jugats, número de primers
llocs obtinguts, número de segons llocs, i així successivament.
ARTICLE 6 (Classificats per la final)
Classificaran per la final de cada categoria: la millor classificada femenina i els 4 millors
jugadors absoluts diferents de l’anterior. A més, un/a jugador/a (que decidirà l'organitzador
de la final) d'entre els 10 primers classificats de la general que no hagi classificat per la final.
Serà requisit mínim per a classificar per a la final haver participat en 3 tornejos.

ARTICLE 7 (Premis)
Cada torneig classificatori informarà en unes bases pròpies dels premis.
Els premis de la fase final seran els següents en cada categoria:




Premis als tres primers classificats absoluts.
Premi a la millor jugadora femenina.
S’atorgarà addicionalment el llibre “Ajedrez y Matemáticas” de Pep Suárez al campió.

Tots els premis són acumulables. Es lliurarà un record a tots els participants.

Disposicions addicionals
1. L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient
a l’inici del circuit si es detecten errors manifests o si existeix alguna causa de força major
que obligui 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 als diferents tornejos suposa la total acceptació del contingut d’aquestes
bases.

