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1. PARTICIPANTS 
Podran participar en el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de la Comunitat 
Valenciana tots aquells i totes aquelles que acrediten ser estudiants de 1r, 2n o 3r 
cicle dels títols que tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional als 
quals es refereix l’article 34.1/34.2 i els articles 36 i 37 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, que pertanyen a qualsevol universitat de la 
Comunitat Valenciana reconeguda i representada en el Comitè Espanyol d’Esport 
Universitari. 
 
De la mateixa manera, podran prendre part en el Campionat Autonòmic d’Esport 
Universitari de la Comunitat Valenciana tots aquells i totes aquelles que acrediten 
ser estudiants de qualsevol dels tres cicles (grau, màster i doctorat) dels títols que 
tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional als quals es refereix 
l’article 37 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril de 2007, per la qual es modifica 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que pertanyen a 
qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana reconeguda i representada en el 
Comitè Espanyol d’Esport Universitari. 
 
Cada universitat podrà inscriure-hi els o les esportistes que considere oportú. 
 
En aquesta modalitat no podran participar PAS i PDI. 
 
1.2 Entrenador i delegat 
Cada universitat podrà inscriure-hi un entrenador i un delegat. 
 
2. NORMES TÈCNIQUES 
 
2.1 Inscripcions 
El termini d’inscripció serà tancat 7 dies naturals abans del dia d’inici de la 
competició. 
 
2.2 Instal·lacions 
La competició tindrà lloc en una sala amb capacitat per a un mínim de 20 taules de 
joc. 
 
S’utilitzaran rellotges digitals. 
 
2.3 Sistema de competició 
La competició es desenvoluparà per parelles, segons el sistema suís de la 
Federació Internacional d’Escacs (d’ara endavant, FIDE), a la distància de sis/set 
rondes segons la participació. 
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Per a confeccionar les parelles se seguirà la normativa FIDE sense cap tipus de 
correcció. La valoració Elo FIDE o FEDA aplicable serà la que estiga en vigor en el 
moment que comence la competició. 
 
2.4 Ritme de joc 
La velocitat de joc serà de vint-i-cinc minuts per jugador (finish). 
 
2.5 Classificació individual 
La classificació final dependrà de la suma dels punts obtinguts per cada jugador 
en cadascuna de les rondes. En cas d’empat entre diversos participants, serà 
resolt utilitzant els sistemes següents, en aquest ordre: 

1. Bucholz FIDE menys roín 
2. Bucholz FIDE total 
3. Sonen Berger 
4. Resultat particular 
5. Performance 

 
A l’efecte de Bucholz, tota partida no jugada es considerarà mig punt. 
 
2.6 Classificació per universitats 
La classificació per equips serà la suma dels punts aconseguits pels dos primers 
homes i les dues primeres dones de cada universitat. Hi ha d’haver participació 
dels dos sexes. 
Si una universitat té menys de dos esportistes en alguna de les categories 
(masculina o femenina), cada esportista que falte puntuarà com si haguera arribat 
un lloc per darrere de l’últim classificat o l’última classificada. 
 
En cas d’empat: 1r major nombre d’ors, 2n major nombre de plates, 3r major 
nombre de bronzes, 4t major nombre de participants. 
 
2.7 Reglament 
El desenvolupament de les proves es farà d’acord amb el Reglament general del 
Campionat Autonòmic d’Esport Universitari i aquest reglament tècnic. 
 
S’aplicarà el Reglament d’escacs ràpids recollit en les lleis dels escacs de la FIDE, 
excepte allò que siga anul·lat per les regles descrites ací. 
 
2.8 Arbitratges 
La competició serà amb àrbitres de la federació de la Comunitat Valenciana. 
Un àrbitre principal i un d’auxiliar. 
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2.9 Comitè de competició 
Caldrà constituir, abans del començament de la primera ronda de la competició, un 
comitè de competició que resoldrà les possibles reclamacions. 
 
Aquest comitè estarà format per un representant de la universitat organitzadora i 
dos delegats triats per sorteig entre les universitats acreditades. 
 
3. PREMIS 
 
Obtindran medalla el primer, el segon i el tercer classificats de la modalitat 
individual masculina i femenina, i trofeu les tres primeres universitats classificades 
tal com estipula el punt 2.5 i 2.6 d’aquest reglament. 
 
4. PROGRAMA I CALENDARI 
 
La competició tindrà lloc en dues jornades: la primera jornada de matí i la segona 
de vesprada. 
 
HORARI DE LA COMPETICIÓ 
 
PRIMERA JORNADA (matí) 
09.30 h  Acreditació 
09.45 h  Reunió tècnica (si escau) 
10.00 h  Inici de la competició 
14.00 h  Acabament de la primera jornada de la competició 
 
SEGONA JORNADA (vesprada) 
16.00 h  Inici de la competició* 
19.00 h  Acabament de la competició 
19.30 h  Lliurament de premis 
 
*L’horari de començament de la competició de la segona jornada és orientatiu i serà establit pel jutge àrbitre 
de la competició una vegada que haja acabat la primera jornada. Caldrà tenir en compte que els i les 
esportistes tinguen suficient temps per a dinar i descansar entre jornada i jornada. 


