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La Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró amb la col·laboració del Club Escacs 
Mataró organitza els Jocs Escolars de Mataró d’Escacs. 
 
Als Jocs Escolars de Mataró es poden inscriure tots els nois i noies en edat escolar 
inscrits en un centre d’ensenyament, associació esportiva escolar, club, entitat o 
associació. 
 
 

1.- CATEGORIES  

 
 JUVENIL:  nascuts/des els anys 2002-03 (Batx. i CF) 
 CADET:  nascuts/des els anys 2004-05  (3r i 4t ESO) 
 INFANTIL:  nascuts/des els anys 2006-07    (1r i 2n ESO) 
 ALEVÍ:  nascuts/des els anys 2008-09 (EP5 - EP6) 
 BENJAMÍ:  nascuts/des els anys 2010-11    (EP3 - EP4) 
 PREBENJAMÍ: nascuts/des els anys 2012-13    (EP1 - EP2) 
 
 

2.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
 

Els participants s’hauran de regir per la normativa general dels JEEC 
 

Podran participar jugadors federats de les categories de promoció. Es 
realitzarà una classificació diferenciada per a participants federats i els escolars  
 
Tots els participants hauran d’estar en possessió del CARNET D’ESPORTISTA 
degudament tramitat pel Consell Esportiu del Maresme.  

 
 

3.- INSCRIPCIONS (mecànica)  
 

El coordinador/a del centre o entitat haurà de formalitzar les pre-inscripcions i 
inscripcions dins dels terminis establerts per cada esport. 

 

Les pre inscripcions i inscripcions hauran de portar la signatura del coordinador 

esportiu i el segell de l’escola i es podran formalitzar de la següent manera: 

 

 A les oficines de Direcció d’Esports (carrer Sant Cugat, 169) 

 Per fax: 93 758 23 72 

 Per correu electrònic jocsescolars@ajmataro.cat amb la signatura i tampó 

digitalitzats, en format jpg, pdf o tiff. 

 

Les inscripcions definitives s’hauran de passar via correu electrònic en format 

excel amb el format que us adjuntem. 
 

No s’admetran inscripcions de noves escoles passat el termini de pre 
inscripció. No s’admetran inscripcions de nous esportistes passat el període 
d’inscripció. 

 
Els coordinadors esportius hauran de presentar el carnet d’esportista dels 
esportistes inscrits dins dels períodes establerts. 
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La realització de la pre inscripció no comporta el compromís del desenvolupament 
de la competició per part de Direcció d’Esports. No es convocaran aquells esports 
en els quals no hi hagi un mínim de 3 escoles. 

 

4.- PERÍODES DE PRE INSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ 
 

Esport Inscripció 
Comprovació 

fitxes fins 

Escacs 02/02/2020 07/02/2020 

 
 

5.- FASES SUPERIORS 
 

Cal tenir en compte que en alguns esports i categories la reglamentació de la fase 
local i les fases superiors no es la mateixa, per el que l’esportista que es classifiqui 
per anar a fases superiors tindrà de consultar la reglamentació de les diferents 
fases. 

 

6.- RITME DE JOC 
 
Prebenjamins i Benjamins – Sense rellotge 
Alevins, Infantils i Cadets – 30 minuts a finish 

 

7.- DIES DE COMPETICIÓ I LLOC 
 

2 rondes per jornada 
 
Dissabtes: 8 de febrer (casal Aliança) - 29 de febrer (casal Aliança) - 28 de 
març (casal Aliança) i 25 d’abril de 2020 (Centre Cívic Pla d’en Boet). 
 
Està previst realitzar una jornada de cloenda (Centre Cívic Pla d’en Boet) de 
l’activitat que s’anunciarà oportunament. 
 

8.- HORARI  
 
Hi haurà un avís de la convocatòria abans de la competició on es recordarà l’hora i 
el lloc. 
 
L’horari serà de 10’00 a 12’00 hores. 
 

9.- SISTEMA DE COMPETICIÓ 
   

La competició serà mixta. 
 

10.- PUNTUACIONS 
 
La puntuació per partida serà la següent: 

- Guanyada  - 3 punts 
- Taules  - 2 punts 
- Perduda  - 1 punt 

 
Hi haurà també un punt per participació a cada jugador per a cada jornada que 
assisteixi. 
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11.- DESEMPATS 
 

Es resoldran pel sistema Bucholtz Brasiler 
 

 

12.- CLASSIFICACIONS 
 

Les classificacions es faran arribar a les diferents escoles i entitats participants per 
correu electrònic. 
 
 

13.-  ENDARRERIMENTS I NO COMPEREIXENCES 
 

Passats 15 minuts de l’inici de la competició, qualsevol jugador o jugadora no 
presentat perdrà la partida. 

Qualsevol jugador/a participant que no comparegui a la primera ronda o que falti 
dues rondes (consecutives o no), sense motiu justificat, serà desqualificat/da. Les 
absències comunicades amb una setmana d’antelació a l’àrbitre no compten a 
aquests efectes. 

 

 14.- DESIGNAR DELEGAT PER A LA COMPETICIÓ (DOC. 2) 

El Centre nomenarà a una persona determinada com a Delegat del Centre per la 
Competició d’Escacs, per a que s’ocupi, expressament del bon desenvolupament 
de totes les tasques d’inscripció i convocatòria dels nens inscrits per als dies 
corresponents. 

Ell/a serà la persona responsable de comunicar a tots els nens del centre inscrits al 
campionat d’escacs el/els dia/es en que s’han de presentar al lloc de la competició. 

Per a designar el delegat del centre caldrà retornar el full (DOC. 2) que hi ha a 
l’apartat de impresos degudament complimentat a la secretaria dels Jocs Escolars, 
abans del 31 de gener de 2020.  

 

 15.- COMITÈ DE COMPETICIÓ 
 

Serà el Comitè de Competició de la Direcció d’Esports.  
 
 

16.- NOTA FINAL 
 

Per a tot allò que no s’hagi previst en les normes presents s’aplicaran els 
reglaments oficials. 
 
La participació en aquest torneig suposa l’acceptació de totes les normes. 
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DOC. 1 - PRE INSCRIPCIÓ – esports individuals 
 
 
En/na _____________________________________________ com a Coordinador  
 
esportiu del Centre ____________________________________ formalitza la  
 
següent pre inscripció en la modalitat de _______________________________ 
                                                                                  Indicar a quin esport es fa la pre inscripció 

 

 

CATEGORIA ANY NAIXEMENT 
NÚM. PARTICIPANTS 

MASCULÍ FEMENÍ TOTAL 

Pre benjamí 2012-2013    

Benjamí 2010-2011    

Aleví 2008-2009    

Infantil 2006-2007    

Cadet 2004-2005    

Juvenil 2002-2003    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Signatura 
Coordinador Esportiu 

Segell de l’escola 

 
 

Mataró, ____ de ___________ de 201__ 
 
 

 Aquest imprès caldrà lliurar-lo a Direcció d’Esports abans del 29 de gener de 2020. 

es podran formalitzar de la següent manera: 

 A les oficines de la Direcció d’Esports(carrer Sant Cugat, 169) 

 Per fax: 93 758 23 72 

 Per correu electrònic jocsescolars@ajmataro.cat amb la signatura i tampó 

digitalitzats, en format jpg, pdf o tiff. 
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DOC. 2 - Escacs  
Nomenament de Delegat de Centre  
 
 

En/Na _______________________________________________________ com a 

 
President del Consell Escolar ___________________________________________ 
 
posa en coneixement d'aquesta Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró que  
 
nomena com a:  
 
 
DELEGAT/DA DEL CENTRE PEL CAMPIONAT ESCOLAR D’ESCACS A: 
 
 
En/Na ______________________________________________________________ 
 
Telèfon _____________________________________________________________ 
 
E-mail ______________________________________________________________ 
 
Localitzable de _____________ a __________________ hores 
 
           de _____________ a __________________ hores 
 
 
 
 
Que ha estat informat de la seva missió i es compromet al desenvolupament dels 
assumptes propis del seu càrrec. 
 
 

Signat 
 
 
 
 
 

PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lliurar-lo abans del dia 29 de gener de 2020 a la Direcció d’Esports de l’Ajuntament 
de Mataró (fax: 93-758.23.72 – email: jocsescolars@ajmataro.cat) 

 

 


