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Circular 14-2018
Reprentants classificats Campionats de Balears
El termini d´inscripció dels jugadors classificats per als diferents Campionat de Balears que es celebraran del 30 de
març a l´1 d´abril a l´hotel horizonte de Palma finalitza dia 4 de març a les 20:00 hores. Els jugadors especificats en
aquesta circular hauran d´enviar la següent informació al correu fbe@fbescacs.org
- Nom complet, número de DNI i data de naixament.
- Indicar si es farà ús de l´habitació doble en PC (aigua inclosa) a l´hotel oficial de l´esdeveniment. L´habitació estarà a
disposició dels jugadors dos dies per als jugadors de la meteixa illa i tres per als d´illes diferents. En funció de la
circular 11-2018 l´ecotasa anirà a carrec del jugador participant.
- En el cas de sol·licitar habitació inidividual el suplement serà de 30 € per dia.
- En el cas de sol·lictar habitacions amb acompanyants o per acompanyants sols el garantitza l´habitació del jugador
classificat, par això es recomana fer la reserva amb antel·lació suficient. Si escau, el jugador classificat es farà càrrec
del suplement d’individual del seu acompanyat classificat previst.
- En el cas d´estar classificat en el campioant absolut i en una altra categoria si participa en el campionat absolut la
Federació Balear d´Escacs li atorgarà una ajuda econòmica de 250 € o equivalent per participar en un altre Campionat
d´Espanya. Que haurà de sol·licitar així com estipula la circular 13-2018.
També en funció de la circular 9-2018 de 10 de gener els jugadors hauran de sol·licitar personalment a la Direcció
General d´Esports i Joventut l´ajut en espècie per al transllat entre illes de la competició en què participin. Les
sol·licituds s´han de presentar, com a mínim, vint dies naturals abans que s´iniciï la competició.
Una vegada finalitzat el campionat s´haurà de presentar en el termini de tres dies la justificació de participació, que
expedirà la FBE i l´àrbitre del torneig. També s´informa que si es sol·licita el bitllet i algú després no participa s´haurà
de presentar motiu justificat per no tenir que fer-se càrrec del cost del bitllet.
Finalment es pot consultar la informació completa de la convocatòria a la següent adreça <A
HREF="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3146698">web</A>
Els jugadors classificats són:
Absolut
Sebastià Massanet (Balears)
Pedro Mascaró (Mallorca)
Lester Tattersall (Mallorca)
Jason Roig (Eivissa)
José Planells (Eivissa)
Juan Miguel Cubas (Menorca)
Lidia Comellas (Menorca)
Femení
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Liudmila Kolotilina (Balears)
Raquel Cabello (Balears)
Maria Antònia Vicens (Mallorca)
Susana Rubert (Mallorca)
Angeles Gallardo (Eivissa)
Laia Prohens (Eivissa)
Lidia Comellas (Menorca)
Jana Moll (Menorca)
Sub-18
Joan Ponsetí (Balears)
Manuel Ermachenko (Mallorca)
Javier Cismeros (Mallorca)
Angel Pons (Menorca)
Pau Coll (Menorca)
Joan Guasch (Eivissa)
Marc Roig (Eivissa)
Veterans
Rafael Rodríguez (Balears)
Tomás Serra (Balears)
Joan Gayà (Mallorca)
José Oneto (Mallorca)
Juan Bordes (Eivissa)
José Valero (Eivissa)
Guillem Coll (Menorca)
Juan José carretero (Menorca)
Sub-10
Cristina Sureda (Balears)
Palma, 24 de gener de 2018.

