REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS FEDERACIÓ BALEAR D’ESCACS

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per FBE a la Federació Balear d'Escacs i a les
seves Delegacions Insulars. Igualment s'entén per FEDA a la Federació Espanyola
d'Escacs i per FIDE a la Federació Internacional d'Escacs.
Article 2 - Llenguatge no sexista.
S'ha d'entendre que tota referència feta en el present Reglament en relació als termes
jugador, àrbitre o monitor (en singular o plural), es refereix tant al sexe masculí com al
femení.

TÍTOL II: OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 3 - Objecte.
El present Reglament té per objecte la regulació de les diferents llicències federatives, de
l'organització i control de les proves organitzades, subvencionades o delegades per la
FBE i de l'organització d’esdeveniments d’escacs en general.
Article 4 - Àmbit d'aplicació.
Aquesta disposició s'aplicarà a totes les persones físiques o jurídiques que practiquin,
participin o intervinguin en el desenvolupament de qualsevol modalitat d'escacs federat a
Balears, competència d'aquesta Federació. Pel que fa a allò no especificat serà
d'aplicació el Reglament de la FEDA i FIDE.
No és circumstància atenuant el desconeixement del present Reglament per a l'aplicació
del mateix i/o de les seves respectives sancions.

TÍTOL III: DE LES LLICÈNCIES FEDERATIVES
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Article 5 - Règim d'incompatibilitat.
El jugador federat estarà sotmès a les següents regles en matèria d'incompatibilitat:
a) No es podrà disposar de més d'una llicència federativa en vigor, per estament,
expedida per la FBE en la mateixa temporada. En el cas de que un jugador vulgui canviar
o donar-se de baixa d’un club ho podrà sol·licitar abans de l’1 d’abril. L’acceptació del
canvi o la baixa sols es podrà acceptar si el jugador no ha participat en cap competició per
equips amb el seu club.
b) Cap jugador podrà estar federat, alhora, en més d'un club espanyol en la mateixa
temporada. En cas que es produeixi una duplicitat es comprovarà l'autenticitat de les
llicències a través de la FEDA i de l'altra Federació Autonòmica implicada. S'aplicaran, si
escau, les corresponents sancions disciplinàries.
c) Un jugador amb llicència a la FBE no podrà participar en dues competicions equivalents
de diferents delegacions (Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera) en la mateixa
temporada. Això mateix és aplicable a clubs.
d) En cas de què un jugador vulgui participar en un Campionat individual oficial d’una
delegació diferent d’allà on està federat haurà de demanar permís per escrit a les
delegacions afectades. Les delegacions tenen el dret de no acceptar la sol·licitud.
e) Els jugadors que no compleixin la normativa FEDA de participació en els Campionats
d’Espanya no tindran dret a participar en cap competició classificatòria del campionat
d’Espanya en qüestió.
Article 6 - Llicència federativa.
a) La llicència federativa de la FBE acredita la filiació del seu titular a la mateixa,
l’Estament al qual correspon, i el seu període de validesa que, excepte indicació expressa
al contrari, serà fins al final de l'any de la seva expedició.
b) La FBE pot emetre un document o mitjà equivalent suport físic que acrediti el pagament
de la llicència federativa individual, per temporada esportiva i per cada persona, club o
entitat. La temporada esportiva de la FBE és l'any natural.
c) La llicència federativa presentarà les següents modalitats: de jugador, d'àrbitre, de
monitor, de club o d’entitat.
d) Les persones físiques titulars d'una llicència federativa tindran els drets i obligacions
establerts en els Estatuts de la FBE, el present Reglament i altres normes que li siguin
d'aplicació.

Article 7
A la llicència, segons la modalitat de què es tracti, hauran de constar imprescindiblement,
les dades següents:
-

Llicència de Jugador: nom i cognoms, data de naixement, club en el qual està
federat i número de DNI o NIE (passaport per als jugadors estrangers). Per als
jugadors amb llicència independent (sense club), haurà de constar el terme "sense
club" al lloc de la llicència destinat al club.

-

Llicència de Club: denominació del club, número de registre a la Direcció General
d'Esports, NIF i adreça a efectes de correspondència i notificacions.

-

Llicència d’Entitat: denominació
correspondència i notificacions.

-

Llicència d'Àrbitre: nom i cognoms, data de naixement i número de DNI o NIE
(passaport per als jugadors estrangers).

-

Llicència de Monitor: nom i cognoms, data de naixement i número de DNI o NIE
(passaport per als jugadors estrangers).

de

l’entitat,

NIF i adreça

a

efectes de

Article 8
El pagament i possessió, si escau, de la corresponent llicència federativa expedida per la
FBE serà obligatòria per a les competicions que seguidament es relacionen, amb
independència del pagament de la quota de participació que s'estableixi per a cadascuna
d'elles:
-

Campionat de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera individual.

-

Campionat de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera femení.

-

Campionat de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera sub-18.

-

Campionat de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera escolars.

-

Campionat de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera per equips.

-

Campionat de Balears individual.

-

Campionat de Balears femení.

-

Campionat de Balears sub-18.

-

Campionats de Balears escolars.

-

Campionat de Balears per equips.

Queda a determinació de la FBE la possibilitat de no exigir el pagament de la llicència per
participar en competicions o activitats de modalitats o categories en què no ho trobi
preceptiu, com pot ser el cas de la categoria de veterans, o per modalitats de partides
d'Escacs llampec i ràpid. Els jugadors no federats no constaran a efectes de classificació
final, llevat disposició al contrari emesa per o amb l'aprovació de la FBE.
Article 9
a) Les quotes federatives seran aprovades per l'Assemblea General de la FBE i entraran
en vigor la temporada següent a la seva aprovació.
b) La tramitació de les llicències s'efectuarà mitjançant l'enviament a la FBE pels delegats
de cada club dels llistats dels seus jugadors, en el termini que s'estableixi i, incloent les
dades que s'indiquen a l'article 7 d'aquest Reglament. Els jugadors "sense club" han de
presentar la documentació abans indicada personalment. La FBE podrà establir que
aquests llistats o relacions es presentin mitjançant suport informàtic, utilitzant els models
proporcionats per la mateixa FBE.
3. Els afiliats podran tramitar altes noves durant tot l'any, si bé les bases de cada torneig
especificaran el termini i condicions d'inscripció, així com, si és el cas, l'import concret de
la quota de participació

TÍTOL IV: DELS DRETS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS
Article 10 - Dels jugadors.
Els jugadors federats a la FBE, que no estiguin subjectes a sanció disciplinària que ho
impedeixi, tindran, a més d'altres que puguin correspondre especificats en els Estatuts de
la FBE, els següents drets:
a) Participar en els Campionats de Balears, si es compleixen els altres requisits esportius
establerts.
b) Formar part de les llistes que s'estableixin per a l'obtenció de beques o altres ajudes
esportives.
c) Participar en totes les proves oficials d'organització oberta que se celebrin en territori
balear, amb les limitacions d'inscripció relatives a places i número de participants.
d) Participar en les proves valedores per als campionats de Balears que organitzi la FBE,
d'acord amb el que s'especifiqui en la normativa o bases de cada competició.

e) Representar Balears en les competicions nacionals, tant individuals com per equips,
sempre que s'hagi fet creditor al lloc d'acord amb la normativa de cada competició, és a
dir seleccionat per la FBE.
f) Que siguin comptabilitzades en el rànquing nacional i internacional totes les seves
actuacions en les proves homologades per la FBE en què participi en el territori balear,
així com els títols i normes que es puguin obtenir.
g) Obtenir qualsevol tipus de designació, ajuda o subvenció de la FBE.
h) Percebre remuneració econòmica de qualsevol espècie.
Article 11 - Dels clubs.
Els clubs federats a la FBE, que no estiguin subjectes a sanció disciplinària que ho
impedeixi, tindran, a més d'altres que puguin correspondre especificats en els Estatuts de
la FBE, els següents drets:
a) Que els jugadors amb llicència en vigor a ell pertanyents siguin admesos a participar en
les proves federatives d'acord amb les normes que per a cada competició s'estableixin.
b) Que els seus equips representatius en cada categoria siguin admesos a participar en
les proves federatives d'acord amb les normes que per a cada competició s'estableixin.
c) Sol·licitar l’organització dels diferents campionats de Balears i campionats insulars i
optar a la seva concessió d'acord amb les normes dictades per la FBE.
d) Representar a la seva Delegació en les competicions balears sempre que s'hagin fet
creditors al lloc d'acord amb les normes de la FBE.
e) Representar Balears en les competicions nacionals sempre que s'hagin fet creditors al
lloc d'acord amb les normes de la FBE.
f) Organitzar qualsevol altra competició homologada per la FBE, sempre que en la seva
organització, bases i desenvolupament es compleixi el que estableix la FBE, la FEDA i la
FIDE per a aquesta.
Article 12 - De les entitats.
Les entitats federades a la FBE, que no estiguin subjectes a sanció disciplinària que ho
impedeixi, tindran, a més d'altres que puguin correspondre especificats en els Estatuts de
la FBE, els següents drets:

a) Sol·licitar l’organització dels diferents campionats de Balears i campionats insulars i
optar a la seva concessió d'acord amb les normes dictades per la FBE.
b) Organitzar qualsevol altra competició homologada per la FBE, sempre que en la seva
organització, bases i desenvolupament es compleixi el que estableix la FBE, la FEDA i la
FIDE per a aquesta.

TÍTOL V: DELS DEURES I OBLIGACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES
Article 13 - Dels jugadors.
Els jugadors federats tindran, a més d'altres que els puguin correspondre d'acord amb els
Estatuts de la FBE i altres normes que els siguin aplicables, les obligacions següents:
a) Acatar les decisions dels òrgans de govern de la FBE, sense perjudici dels recursos
que legalment o estatutàriament puguin interposar.
b) Observar en tot moment un comportament correcte amb els companys, àrbitres,
organitzadors, etc. Com així mateix conduir amb l'ètica i esportivitat que al practicant
d'aquest esport se li exigeix.
Article 14 - Dels clubs.
Els clubs federats tindran, a més d'altres que els puguin correspondre d'acord amb els
Estatuts de la FBE, i altres normes que els siguin aplicables, les obligacions següents:
a) Permetre que els seus jugadors federats participin en les competicions organitzades
per la FBE o homologades per ella.
b) No permetre que participin en les proves que organitzin, concedides per la FBE,
jugadors que no estiguin en possessió de llicència FBE en vigor.
c) Complir i fer complir en totes les competicions les normes que en cada moment la FBE,
la FEDA i la FIDE tingui en vigor.
d) Cursar a l'organisme federatiu corresponent les sol·licituds i reclamacions que els seus
jugadors els presentin relatives a l'actuació dels mateixos en les diverses proves en les
quals hagin participat o puguin participar, així com qualsevol altra petició raonada d'interès
per al jugador i que necessiti el suport i la tutela del club.
e) Tramitar anualment les llicències federatives del seu club i dels seus jugadors a la FBE,
en el termini que aquesta determini, en les condicions establertes en el títol II d'aquest
Reglament.

f) Acatar les decisions dels òrgans de govern de la FBE, sense perjudici dels recursos que
legalment o estatutàriament els puguin correspondre.
g) Comunicar els canvis de denominació en el moment de realitzar la seva inscripció a la
FBE prèvia modificació dels seus estatuts.
h) Atenir-se en el que estableix aquest reglament, i a les normes que per a cada
competició es dictin, per a la confecció dels seus equips, tant de jugadors titulars com de
suplents.
Article 15 - De les entitats.
a) No permetre que participin en les proves que organitzin, concedides per la FBE,
jugadors que no estiguin en possessió de llicència FBE en vigor.
b) Complir i fer complir en totes les competicions les normes que en cada moment la FBE,
la FEDA i la FIDE tingui en vigor.
c) Acatar les decisions dels òrgans de govern de la FBE, sense perjudici dels recursos
que legalment o estatutàriament els puguin correspondre.
d) Comunicar els canvis de denominació en el moment de realitzar la seva inscripció a la
FBE prèvia modificació dels seus estatuts.
h) Atenir-se en el que estableix aquest reglament, i a les normes que per a cada
competició es dictin.
Article 16 - Incidències.
a) Un jugador pot sol·licitar no ser aparellat en un torneig per sistema suís. Amb aquesta
finalitat ha d'avisar a l'àrbitre abans de procedir al aparellament, o bé en la forma i manera
que les bases del torneig estableixin.
b) Tot jugador que no es presenta a una ronda en una prova individual serà sancionat
segons indiquin les bases del torneig o, si no, segons el Reglament de Disciplina de la
FBE.

TÍTOL VI: DELS CAMPIONATS DE BALEARS
Article 17 - De l'organització.
a) L'organització dels Campionats de Balears i, per tant, la garantia de la seva celebració,
correspon a la FBE.

b) La FBE podrà delegar aquesta organització en una delegació insular, en un club
d'escacs, en un organisme i fins i tot en una persona o entitat privada, sempre que el
compliment de les normes establertes quedi garantit mitjançant contracte escrit, si es
considera necessari.
c) La FBE haurà d'organitzar, com a mínim, anualment les següents proves:
-

Campionat de Balears individual.

-

Campionat de Balears femení.

-

Campionat de Balears sub-18.

-

Campionat de Balears per Equips.

d) La FBE convocarà els campionats almenys 15 dies abans de la data d'inici.
Article 18 – Regulació.
Cada campionat tant Insular com de Balears es regularà, a més del present Reglament i
la legislació vigent aplicable, per una reglamentació específica en què haurà de detallar,
com a mínim, els següents aspectes:
-

Requisits esportius que permetin la participació en la prova

-

Termini d'inscripció.

-

Estructura i categories, si escau, de què consta el campionat.

-

Sistema de joc.

-

Sistemes de desempat.

Article 19 - Condicions de participació.
a) La compensació de les despeses d'estada i desplaçaments dels participants en els
Campionats de Balears, del qual s'hagin fet creditors al lloc d'acord amb les normes de la
FBE, s'establiran anualment en les corresponents circulars.
b) Aquestes despeses s'abonaran en les quantitats i forma que es determini en les
corresponents circulars.
c) Tot jugador o equip afectat per una possible superposició de competicions de la FBE
podrà dirigir-se per escrit i amb l'antelació suficient a la FBE per tal de trobar una solució a
aquest efecte. En el cas de no existir la possibilitat de compatibilitzar les competicions, el

jugador o equip haurà de decidir a quin torneig participa. En toc cas necessitarà del vist-i
plau de la FBE.
d) Tot jugador o equip afectat per una possible superposició de calendaris esportius de la
FBE amb la FEDA o la FIDE podrà dirigir-se per escrit i amb l'antelació suficient a la FBE
per tal de trobar una solució a aquest efecte.
Article 20 - Comitè de Competició.
En els Campionats Insulars i de Balears el Comitè de Competició serà el que determini la
FBE.
Article 21 - Sala de joc.
a) La sala o local de joc haurà de tenir amplitud suficient, proporcional al nombre estimat
de participants i àrbitres, així com un espai reservat al públic que pogués assistir. També
ha de tenir bona lluminositat, absència raonable de sorolls, fàcil accés a serveis i
temperatura agradable per al bon desenvolupament del joc. A més de les taules de joc i
cadires, haurà d'haver taules i cadires per als àrbitres i, en un lloc ben visible, el quadre
de classificació i un tauler d'anuncis amb la informació oficial.
b) Prop de la sala de joc haurà d'haver una altra amb diversos jocs i taulers perquè els
participants puguin analitzar les partides, evitant amb això que es faci a la mateixa sala.

c) Les taules de joc hauran de tenir unes mesures mínimes de 70x70 cm, podent ser
substituïdes per taulers correguts (sempre que tinguin l'ample indicat) i que se li assigna a
cada jugador un espai de llarg igual o superior als 70 cm. De la mateixa manera, les
cadires hauran de ser còmodes d'altura proporcional al de les taules de joc.

TÍTOL VII: DELS CAMPIONATS D'ESPANYA
Article 22 - Condicions de participació.
a) La compensació de les despeses d'estada i desplaçaments dels participants en els
Campionats d’Espanya, del qual s'hagin fet creditors al lloc d'acord amb les normes de la
FBE, s'establiran anualment en les corresponents circulars.
b) Aquestes despeses s'abonaran en les quantitats i forma que es determini en les
corresponents circulars.
c) Les condicions estan reservades únicament als jugadors que tinguin el títol de Campió
de Balears vigent. En cas de renúncia la FBE podrà designar un substitut, per a això es

tindran en compte aspectes tècnics i esportius, i determinarà en cada cas les condicions
que la FBE estigui en disposició d'oferir.
Article 23 - dels Campionats d'Espanya Individual per edats (sub-08 a sub-18).
a) La FBE designarà un entrenador assumint les despeses d'estada, desplaçament i
honoraris del mateix.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
El present Reglament deroga, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de
rang igual o inferior a aquest i que s'oposi al que disposa el mateix

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament, aprovat per l'Assemblea de la FBE de data 21 de juny de 2015
entrarà en vigor i serà d'aplicació a partir d’1 d’octubre.

