Licitació Campionat de Mallorca Escolar Llampec – Circuit
Escolar Consell de Mallorca 2022
A. Objecte:
El present document regula la licitació del Campionat de Mallorca Escolar Llampec - Circuit
Escolar Consell de Mallorca 2022 que consta de 10 tornejos classificatoris a disputar entre
el 1 de juliol i el 18 de setembre i una final que s’ha de disputar dia 25 de setembre. S’adjunten
les bases provisionals del campionat a l’Annex 1.
Poden presentar-se a l’oferta els clubs i entitats associades amb llicència en vigor. Cada club
o entitat pot presentar ofertes per la realització d’un o més tornejos.

B. Descripció de l’oferta:
La FBE subvencionarà amb 150€ cada torneig classificatori i amb 200€ la final, sent
responsabilitat de l’organitzador totes les despeses del torneig. Els tornejos seran vàlids per
ELO FIDE llampec sempre i quan participin (en el mateix grup) un mínim de tres jugadors
amb ELO FIDE. Totes les despeses derivades d’aquest fet seran cobertes per la FBE.
L’organitzador de cada torneig podrà escollir la data del torneig en coordinació amb la
Federació Balear d’Escacs que assegurarà que no hi hagi solapament de dates dels tornejos.
Els tornejos classificatoris hauran de complir les següents característiques mínimes:








Podran participar tots els jugadors Sub16 amb llicència federativa en vigor. Els
jugadors Sub14 poden participar amb la llicència de jugador Sub14 reduïda. No
podran participar jugadors sense llicència federativa en vigor així com estableix la
Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears a l’article 37.
El format serà dret de l’organitzador, sent possible un únic grup, un grup per cada
categoria o algunes categories agrupades.
S’ha de disputar a un ritme llampec.
S’han de lliurar, com a mínim, premis al millor jugador absolut i a la millor jugadora
femenina de cada categoria Sub16 / Sub14 / Sub12 / Sub10 / Sub08 (es jugui en un
mateix grup o separats per categories). Els premis per edat no són acumulables, sí
ho és el premi a la millor jugadora femenina.
Ha d’estar arbitrat per un àrbitre amb llicència federativa en vigor qui haurà d’enviar
l’informe d’ELO en els terminis legalment establerts.

La final haurà de complir les següents característiques mínimes:



El format ha de ser separat per categories: Sub16 / Sub14 / Sub12 / Sub10 / Sub08.
A cada categoria hi participaran 8 jugadors que disputaran un tancat a 7 rondes a
ritme llampec a 5+3.




S’han de lliurar premis, com a mínim, als 3 millors jugadors absoluts de cada
categoria, a la primera jugadora femenina i record a tots els participants.
Ha d’estar arbitrat per un àrbitre amb llicència federativa en vigor qui haurà d’enviar
l’informe d’ELO en els terminis legalment establerts.

C. Criteris de puntuació:
Les adjudicacions es basaran en els següents criteris de puntuació:






Premis addicionals (20 punts)
Disposar de la totalitat del material (10 punts)
Historial del torneig (10 punts)
Únic torneig en el municipi corresponent (10 punts)
Altres mèrits (10 punts)

D. Procediment
El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Alejandro Gómez
Olivares, Jaume Terradas Calafell i Salvador Castell Cantero.
El termini de presentació d’ofertes serà fins dia 26 de juny. Per dirigir-se per escrit a la
Federació Balear d’Escacs s’habilita el següent mitjà:
Correu electrònic: fbe@fbescacs.org
Les ofertes hauran de contenir, com a mínim, la següent informació:






Data del torneig.
Característiques del lloc on es disputarà el torneig i localització.
Format del torneig: un únic grup, un grup per cada categoria o algunes categories
agrupades.
Historial.
Àrbitre previst.

El tribunal informarà de la resolució abans de 3 dies naturals després de la finalització del
termini de presentació de les ofertes.

ANNEX 1
Bases del Campionat de Mallorca Escolar Llampec – Circuit Escolar Consell
de Mallorca 2022
Objecte
ARTICLE 1
Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Escolar
Llampec – Circuit Escolar Consell de Mallorca 2022.

Descripció del Circuit
ARTICLE 2 (Informació administrativa)
Es realitzaran 10 tornejos classificatoris entre el 1 de juliol i el 18 de setembre i una final que
s’ha de disputar el 25 de setembre. Les dates definitives seran publicades una vegada resolta
la licitació.
ARTICLE 3 (Requisits de participació)
Podran participar tots els jugadors nascuts al 2006 i posterior que tenguin llicència
federativa en vigor. Els jugadors Sub14 poden participar amb la llicència de jugador Sub14
reduïda.
ARTICLE 4 (Sistema de Competició)
Es realitzarà un sistema suïs o round robin a partides llampec. Cada organitzador decidirà
les característiques del seu torneig en unes bases pròpies, que hauran de ser aprovades per
la Federació Balear d’Escacs.
El torneig serà vàlid per ELO FIDE llampec sempre i quan participin (en el mateix grup) un
mínim de tres jugadors amb ELO FIDE.
ARTICLE 5 (Classificació del circuit)
A cada torneig puntuaran els jugadors de la següent forma, separant sempre per categories
Sub16, Sub14, Sub12, Sub10 i Sub08:
- 1r classificat: 15 punts. 2n: 10 punts. 3r: 7 punts, 4t: 5 punts, 5è: 3 punts. La resta de
participants: 1 punt.
Per a la classificació general del circuit, per categories, es sumaran totes les puntuacions.
S’atorgaran 15 punts extra als jugador 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.
Desempats: número de tornejos jugats, número de primers llocs, 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 6 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.
En cada categoria, el primer jugador absolut classificat en la final serà proclamat Campió de
Mallorca d’Escacs Llampec. En cada categoria, la primera jugadora classificada en la final
serà proclamada Campiona de Mallorca d’Escacs Llampec.

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.

