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EL JOC DELS ESCACS
Els escacs. "el rei dels jocs i el joc dels reis" ,
són un joc més difícil, però molt més apassionant, que la majoria. Encara que, de fet. potser
no és tan dificil aprendre a jugar-hi, Això ho
haurà de decidir qui ll egeixi el que segueix, on
s'explica exactament quines són les regles dels
escacs, amb certs consells per poder començar
de la millor manera la partida ... ¡ per seguir- la bé
també , fins a acabar guanyant-la si és possible.
Així Que. juntament amb les explicac ions detallades sobre com es pot jugar, procurarem saber com cal jugar, per fer-ho bé. Comencem,
doncs. pel començament (sol ser la millor manera) i anem fent camí.
Creiem que el començamen t cal que sigui la
presen tació del tauler d'escacs. Aquest és quadrat, format per 64 caselles, en files de vuit. i de
colors alternats, blanques la meitat i negres l'altra meitat, o bé, ja que no és freqüent que les
case lles siguin d 'un color blanc o negre pur,
sinó d 'un que cansi menys la vista, de color crema i marró o semblant; però nosaltres parlarem
sempre de caselles o escacs blancs o negres
(com fan totes les publicacions sobre els escacs) i també de fitxes blanques i negres, corresponents als dos bàndols que s'enfronten en
la partida. AI diagrama núm. 1 tenim representat
el tauler d'escacs, buit de fitxes.

castellà, ajedrez, té un origen molt divers ¡ tan
antic com el joc, que en català no ha sobreviscut: un primitiu joc avantpassat dels escacs que
es jugava a l'lndia fa més de 2,500 anys s'anomenava cha turang i aquest joc, que passant per
Pèrsia els àrabs van modificar fins que va donar
com a resultat quasi els escacs moderns, els
àrabs mateixos el van introduir a la península
ibèrica. Doncs bé. aquest nom de chaturang,
paraula de l'idioma sànscrit , ho sembli o no, és
el que anà transformant-se fins a donar com a
resultat el castellà ajedrez i el portuguès xadres,
etc,)
Però tornem al nostre tauler. El s dos jugadors
hi mouran per torn les peces, sempre una sola
jugada cada cop, ja que aquesta és la llei del
joc. Fixem-nos en la col· locació dels colors: tal
com els jugadors se situen en començar a jugar,
tots dos tindran una casella de color blanc a la
seva dreta (i una de negra a l'esquerra). Aquesta
serà la disposició adequada. Serà convenient
aprendre ara el nom de les diferents línies que
podem distingir al tauler: les verticals les anomenarem "columnes" i seran designades per les
vuit lletres de la "a" a la "h". Les horitzontals
s'anomenen "files" i les numerarem de l'u al
vuit. Amb això ja disposem d'unes coordenades
que ens permetran assenyalar qualsevol casella.
Finalment , les línies diagonals s'anomenen senzi llament així, "diagonals", ¡ no hi ha cap manera
espeCifica de designar-les. AI diagrama núm. 2
veiem les diferents ¡¡nies del tauler i al núm. 3
podem practicar la manera de distingir les caselles.
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Hem dit abans caselles o escacs. De fet , la
paraula escac o escacs pot referir-se a tres coses: al joc en si. com sabem. a un quadre o casella del tauler (o de qualsevol superficie formada pels colors blancs i negres alternats, superficie escacada, se'n diu llavors) i també a una
amenaça envers el rei. Com veurem, d'atacar el
rei se'n diu fer o donar escac. (El nom del joc en
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Vegem ara com s'anomenen les peces de
què disposa cada jugador en comença r la partida . Els seus noms recorden les guerres medievals, ja Que són també noms seculars equivalents bèHics dels actuals tancs, canons i altres
ginys, Cada jugador disposa de: un rei (el més
important. l'objectiu de la partida és matar el del
con trari) , una dama o reina (la que disposa de
més mobilitat), dues torres, dos aUils (en di ferents països se'ls anomena guerrers. bisbes o
bufons), dos cavalls i les fitxes més modestes:
els vuit peons. que. com a la mateixa vida. són
els més nombrosos però el menys mòbils. en
certa manera els menys importants (però tothom és important) i els primers que entren en
combat. La seva força augmenta si van units.
Però abans de veure com es mou tot això, vegem al diagrama num. 4 totes les peces i els
peons ja col·locats per començar la partida.
Com veiem. les peces fortes se situen a la primera i vuitena fila i els peons a la segona i setena.

(vegeu diagrama)
A les cantonades hi ha les torres. com hem
vist. al seu costat els cavalls i, al costat
d'aquests. el alfils. AI centre de la fila , el rei ¡ la
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Hi ha quatre caselles assenyalades. Per trobar el seu nom, usarem el següent mètode: primer la lletra i després el número. Aixi doncs, les
quatre caselles seran, de dalt a baix : "a7", "b6",
"e4 " i " f2 " (convé aclarir que hi 11a d 'altres mètodes d'anotació. ¡ un en particular força usat:
l'anomenat descriptiu. que coneixerem més endavant. El que estem usant i segui rem és "anomenat "algèbric" o "algebraic", que, ultra ser
l'oficial en totes les proves regides per la Federació Internacional d els Escacs (FIOE), és el més
natural. el més senzill i el més planer).

4

~I

'ijV

gh

dama. Per recordar exactament on caldrà situar
aquests dos últims fixem-nos en el següent detali : les dames comencen la part ida a un escac
del mateix color que elles mateixes (per exemple la dama blanca al quadre "d1 ", de color
blanc) i els reis. lògicament. a un del color contrari (rei blanc a negre, rei negre a blanc). Després es mouen on volen, com és lògic. Ara bé,
aquesta posició inicial. abans de començar, defineix certs termes que seran vàlids per a tota la
partida: a les columnes "a", "b". "c" i "d". situades a l'esquerra del jugador de blanques i en
una de les quals (la "d") es troben les dues dames a l'inici . se les anomena flanc o ala de
dama. Les altres columnes eh". "g", "f" i la dels
reis a l'inici, "e" ) són, lògicament, anomenades
flanc o ala de rei: ho veiem al diagrama núm. 5.
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El jugador que hagI de fer la pnmera jugada
(la qual cosa pot sortejar-se i. en cas de fer-se
diverses partides. es va alternant normalment)
serà el que jugarà amb les peces blanques, ja
que s'ha convingut que aquestes tinguin el privilegi de ser sempre les primeres a moure. A
partir de llavors cada jugador va fent un moviment, que pot consistir a desplaçar una sola

peça (fora del cas d'una jugada especial, anomenada enroc, en què es mouen dues fitxes. En
parlarem més tard , de tot això) d 'un lloc a un altre, o bé a capturar o matar (de les dues maneres es pot dir, a més a més de "menjar", "liquidar", "cru spir" o altres termes més o menys
coHoquials i d'un al tre una mica menys usat
però present en la bibliografia escaquística:
"prendre". Prendre una peça equival. doncs. a
matar-la o capturar-la) una peça contrària amb
una de les nostres, és a dir, desplaçar la nostra
fins a l'escac on es trobava la contraria i treure
aquesta fora del tauler de manera definitiva en
aquella partida.
Però vegem finalment quines maneres de
moure tenen aquests estris de noms tan especials i de tanta personalitat que cada fitxa disposa d'unes possibilitats de moviment pròpies i
particulars. diferen ts de les altres.

a totes les altres fitxes: mai es pot matar més
d'una peça de cop).
En qualsevol cas, voldríem remarcar que matar no és mai , de cap manera, obligatori (i que,
per tant, quan podem matar una fitxa contrària
i no ho fem perquè no ens convé, no ens corre
pressa, o senzillament no ens n'adonem, no
haurem de patir cap mena de sanció), de manera que quan una peça pugui fer una captura podrem escollir entre fer-la o fer qualsevol altra jugada.
Hi ha un tipus de jugada especial que fa la torre conjuntament amb el rei que s'anomena "enroc" i que veurem més endavant. La torre que
veiem al diagrama núm. 7 té diferents possibilitat s de captura que s'indiquen amb les fletxes.
Si ara mou la torre blanca podria "cruspir-se"
l'al fil negre, el peó o algun dels cava ll s... , o
moure sense matar res,

LA TORRE
La torre és. potser. la peça de moviment més
senzill i natural.
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Tal com podem veure al diagrama. la torre es
desplaça per les fites i les col umnes. en sentit
horitzontal o vertical, indistintament . per tant,
cap endavant o enrera, a dreta o esquerra , i a
un pas, dos, tres, set... és a dir, a qualsevol distància mentre tingui el carni lliure. Però, això si,
si troba una altra peça en el seu carni, pròpia o
contrària , no pot saltar-la i ha d'aturar-se, com
a màxim a la casella anterior, Això si és una
peça (o peó) del seu bàndol. Si és una de contrària pot també arribar fins a ella i capturar-la
(matar-la) col, locant -se al lloc on es trobava
l'adversària i final itzant aquí el seu moviment , ja
que no pot continuar més enllà ni matar més
d'una peça de cop (això li succeeix a la torre i

Aquesta peça es trasllada d'una manera similar a la torre en alguns aspectes (no salta per
sobre de les altres peces, va sempre recta en el
seu moviment), però en lloc d'usar les línies horitzontals o verticals, va per les diagonals. Mou,
com la torre. a qualsevol distància que tingui
cami lliure, endavant o endarrera. però sempre
Obliquament , és a dir, per diagonals sempre
blanques o sempre negres (de fet, la utilitat principal del fet que les caselles del tauler siguin algunes blanques i d'altres negres és la de visualitzar millor les diagonals). Per tant, l'alfil. en
moure's, no canvia mai de color. Cada bàndol
té un alfil que mou sempre per les caselles blanques i un altre que va exclusivament per les negres (la qual cosa no és pas el mateix que dir un
alfil blanc i un altre de negre. Hi ha un alfil blanc

5

de quadres negres, per exemple, que no podrà
captu rar mai - ni ser capturat- l'alfil negre de
quadres blancs). Vegem-ho més clar en el DIAGRAMA núm. 8.

se que puguin destorbar-les. com a mínim
aconseguir que això no ho pugui fer tampoc el
nostre adversari.
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LA DAMA

EL REI

li toca el torn a la peça més poderosa. És lògic que en parlem ara, perquè, coneixent ja el
moviment de la torre i el de l'alfil , coneixem
també el de la dama: en efecte. la dama o reina
és una peça que pot moure' s, segons li convingui, com una torre o com un al fil, és a dir. bé en
sentit diagonal, bé en horitzontal. bé en vertical.
La majoria dels moviments que existeixen en
escacs, la dama els pot fer. Naturalment, no té ,
com els alfils, la limitació de moure sempre per
les diagonals del mateix color. ja que ella, fent
un moviment "de torre", pot canviar de color i
trobar-se a estones actuant en diagonals de ca·
Ior blanc i en altres estones en diagonals de ca·
Ior neg re. Per aquest motiu (en tre d 'al tres) és
preferible una dama a una torre + un al fil. AI diagrama núm. 9 podem veure el terrible poder
d'una dama, ja que, amb totes les línies lliures.
pot dominar des d'on es troba fins a 27 escacs
del tauler. Això només succei rà quan la dama es
trobi al centre del tauler. Cal observar, de pas·
sada, que no solament la dama, sinó qualsevol
peça, situada al centre del tauler (que està format per les quatre caselles "e4". "d4", "eS" i
"dS"), augmenta fi ns al màxim la seva mobilitat
i versatilitat (pot atacar ràpidament un o altre
flanc del tauler) i. per tant, la seva força. Aquest
és el motiu, bàsicament, pel qual és tan important assegurar-se des del començament de la
partida el domini del centre del tauler (o, si més
no. lluitar per aquest domini), ja que aquest és el
sector més important i cal, si no es pot aconseguir l'ideal de col·lacar-hi les nostres peces sen-

Arribem a sa majestat. Aquest és el més im portant de tots els figurant s en la funció dels escacs, però això no vol dir que sigui qui té més
mobilitat. Justament, si fos ai xi, seria molt difícil.
per no dir gairebé impossible, acorralar-lo total men t. que és el que cal fer per guanyar. Raona-

6

blement. les peces més poderoses. com la
dama i les torres , tenen tes de guanyar amb faci litat quan s'enfronten a un rei lot sol. (Hem de
considerar que la dama. entre jugadors d 'una
certa força. és gairebé impossible que quedi
acorralada. Sol fer-se l'intercanvi igualat d'una
dama per una altra i de vegades cal lliurar la
dama bé per salvar el propi rei. bé per obtenir
un carni planer per acorralar el rei contrari.) El
rei, doncs. es mou menys que la dama. Tot i
que té el seu mateix moviment (pot anar en 110ritzontal. vertical o diagonal com la dama). només ho farà d'un en un, és a dir, un sol pas
cada cop. AI diagrama nlim. 10 es veuen assenyalades totes les jugades que, com a màxim.
poden estar a disposició d'un rei si tuat a "'d4 ".
I diem "com a màxim" perquè hi lla una excepció fonamental: el rei mai, sot a cap co ncepte,
pot desplaça r-se a una case lla situ ad a sot a
el domini del seu adversa ri. Hem dit mai pot,
i no solament mai és bo, perquè, efectivament, no és una jugada ni bona ni dolenta,
sinó senzillament p rohibida pel reg lament. I
tampoc es pot deixar de defensar el rei quan
l'ataquen ni enretirar una peça que el cobreix o
protegeix d'un atac. Tot això ho podem veu re
més clarament al diagrama núm. 11 en el qual

L'alfil de "e7" restaria, doncs, clavat. També es
podria resoldre la cosa movent el rei a un lloc
on no el matessin. No valdria, per exemple, situar-lo a "f8", ja que all; podria capturar-lo l'alfil
de "h6". Més tard tornarem a aquest diagrama
i buscarem totes les maneres de solucionar el
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La darrera peça forta és el cavall (de vegades
s'anomena a l'alfil i al cavall "peces menors" en
comparaCió a la dama i a la torre). La característica més notabl e del cavall, segons s'acostuma a dir, és que "salta" per sobre dels obstacles. De fet, el que fa és el seu camí, prescindint
de si hi ha obstacles o no. El seu moviment es-

pecial el veurem representat als DIAGRAMES
núms. 12 i 13. De fet, es tracta de dues formes
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de representar (d'imaginar) el mateix. Encara hi
ha altres maneres de fer-ho , però els moviments
sempre acabaran essent els mateixos. Al diagrama núm. 12 els vuit moviments possibles

h

observem , com per força, ha de correspondre
jugar a les negres, ja que el seu rei es troba
amenaçat i seria ¡I-Iegal que les negres haguessin fet qualsevol jugada deixant el seu
rei en aquesta situació. (Si aquesta circumstància s'hagués produït per distracció, la darrera
jugada negra senzi llament no valdria i caldria
tornar-la enrera. És a dir. aquesta distracció no
suposarà mai. sota cap concepte. a les partides
d'una competició normal la pèrdua de la partida. Mai podrem capturar el rei si no l'hem acorralat abans de manera que no tingui escapatòria .) Cal doncs moure el rei o defensar-lo. Com
que encara no sabem moure algunes de les peces no podrem saber exactament totes les maneres de defensar, però, de moment, podem
provar-ne alguna de les que ja coneixem. Per
exemple, l'al fil de "h4" pOdria cobrir el seu rei situant-se a "e7". Això seria suficient. si més no
de moment. Ara bé, si la dama blanca es mantenia atacant el rei negre, aquest alfil no podria
deixar la seva missió cobertora. Ho repetim: no
és que es tractés d'una jugada dolenta, sinó
que seria antireglamentària, il·legal. D'aquest ti pus de peces immobilitzades defensant el seu
rei, en escacs es diu que es troben "clavades".
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per a un cavall centralitzat es representen com
una linia composta de dues: de primer un pas
en una direcció, després angle de 90 graus i
dos passos més. AI diagrama num. 13, en canvi,
ens representem d'una altra manera aquest ma·
teix movi ment: un pas en línia recta horitzontal o
vertical i després un altre allunyant-se més però
en diagonal. El primer diagrama recull potser la
manera més freqüent de representar·se el moviment. però el que voldríem que quedés clar és
que cap reglament d'escacs diu per on "passa"
el cavall quan es mou. Solament on va a parar.
I és que de fet no "passa" per cap casella con creta , ja que, enca ra que estigui envoltat de peces. aquestes no li impedeixen el pas. ni les
mata tampoc quan es mou. Solamen t mata el
que hi pugui haver de l'adversari en el lloc on el
cavall "cau ". Si el que hi ha és una fitxa del seu
mateix color, llavors i solament llavors aquell escac no és disponible per al cavall. Vegem-ho al
diagrama núm. 14, en el qual el cavall es troba .
com abans. a "d4". però ara amb moltes més
peces al voltant. El cavall no pot anar ara a "e2"
(ocupada pel seu poo) ni a "13" (ocupada per la
seva torre). El que si pot fer és anar a "e6", "fS",
"c6", "b5", "b3" o "c2" i capturar alguna de les
peces negres que ocupen aquests escacs (la de
més valor és la torre). Les peces que l'envolten
totalment com amb una ca mi sa de ferro no li

l'inrevés, El cavall és l'un ica peça de la qual el
rei contrari mai podrà cobrir·se. ja que qualsevol
peça interposada no li impedirà de capturar el
rei contrari si el té "a tret de pistola",

EL PEÓ
Arribem finalment a la fitxa més modesta però
que. tot i això. ha estat qualificada com l'ànima
del joc, Estem parlant de l'humil. però transcenden tal. peó, El seu moviment bàsic no pot ser
més senzill, molts cops l'única cosa que pot fer
un peó és avançar. i, a més, un sol pas. En
efecte: el peó és l'única fit xa que mai pot anar
enrera (podríem dir que el moviment dels peons
orienta la partida, definint el que és anar endavant i enrera) i que tampoc es desplaça mai en
horitzontal (cap als costats) ni en diagonal. excepte quan mata o caplura una fitxa con trària,
com ja explicarem.
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impedeixen en absolut de fer er seu salt. Ni ell
els fa res ni elles li impedeixen a ell de sort ir. El
seu salt sempre és igual. ni més llarg ni més
curt, aixi que va de "d4" a "b5", posem per cas,
en un sOl moviment. però per anar a "e4" en necessita. com a mínim, tres. Fixem-nos que. ben
contràriam en t al que succeïa amb els alfils. el
cavall canvia el color de la casella on es troba a
cada moviment que fa : de blanca va a negra i a
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En aquest diagrama podem veure com molts
dels peons que s'hi troben només són capaços
de fer el seu movi ment bàsic d'un pas enda·
vant. Aixi. el peó blan c de "12" només pot moure
a ;' f3", O bé el de "bS" només pot avançar a
"b6". El mateix pel de "aS". només pol anar a
"a6". I igual succeeix amb els negres de "h6".
"e6", "a7" o "b7". Cap d'ells pot tampoc, capturar una fitxa contrària. No obstant això. alguns
dels peons. en concret el de "e2" i el de "d7",
tenen una possibilitat especial: si volen. poden
avançar dos passos (també en poden fer un
com de costum). és a dir, poden anar de cop a
"e4" o a "d5", respectivament. Això 110 pot ler
un peó, si vol. el primer cop que mou (cal doncs
que es trobi encara a la seva fila original. la se·
gona si es tracta d'un peó blanc, la setena si és
negre). També cal que li ho deixin fer, ja que el
peó de "a7". com s'ha dit. no pot anar a "aS",

ara com ara, i el motiu es que la casella es troba
ocupada per un peó blanc. ¿Pot matar-lo, així?
Tampoc; ara veurem c om es mata amb un peó,
no hi fa res si ja s'ha mogut o no: a diferència
de totes les altres fit xes, el peó no mata tal com
es mou habitualment. A l'inreves, ell captura en
diagonal (però només peces situades a un pas
de distància: tampoc en aquest cas té tanta
"potència de foc" com un alfil) i no pot capturar
mai en ta direcció en què es mou quan no mata,
de la mateixa manera que no pot moure en diagonal quan no mata. Això és molt típic del peó,
una de les seves particularitats més acusades, i
fa que quedi fàcilment bloquejat. com el peó negre de "eS" al digrama: no pot anar a "b4 " perquè no hi ha allí cap fitxa blanca per capturar, ni
pot matar el peó blanc que li barra el pas a "c4".
De manera que resta immobilitzat per força , de
la mateixa manera que ho està també el seu rival de "c4" (i el de "d3"), que no poden moure's.
Els peons de "c4" i "eS" es bloquen mútuament
i el de "d3" ho és pel rei negre, que el podria
capturar (si no estigués defensat pel seu company de "e2"), mentre que ell no podria fer el
mateix.
Resta veure les captures possibles, pel que
s'lla dit: les parelles de peons de "h4 " i "95" i de
"g3" i "f4 " poden ca pturar-se l'un a l'altre, i pot
fer-ho en primer lloc aquell que jugui ara. De totes maneres, no és un negoci rodó, perquè altres peons defensen els que són atacats. Així, si
els blancs mouen primer, podrien capturar per
exemple "gS", però el peó de "h6" "venjaria" el
seu company mort . Un altre exemple: si et negre
capturés el peó de "g3" amb el seu de "'4 ", el
blanc s'hi tornaria. matant el de "g3" amb el seu
de "'2". Això no vol dir que aquest canvi igualat
hagués de ser dotent per força. De fet seria bo,
perquè el rei negre podria llavors arribar a "e3",
casella que fin s llavors li barrava el peó blanc de
"f2". Els canvis igualats de vegades convenen i
de vegades no.
Mai, ni tan sols el primer cop que es mou, el
peó no pot capturar una peça situada a dues
caselles de distància, ni tampoc poden ser moguts dos peons alhora.
D'altra banda, un peó que es mou per primer
cop pot triar també, com s'ha dit. moure un sol
pas en lloc de dos, però això no vol dir que pugui deixar per després fer els dos passos en
una sola jugada. Ja no tindrà aquest privilegi altre cop. Per això és raonable que, si volem guanyar la iniciativa, a les primeres jugades. avan -

cem dos passos els nostres peons si podem
fer-ho sense perill. Sobretot amb les blanques,
que acostumen a prendre la iniciativa a la partida (encara que en aquest cas, com en tants
d'altres, no es pot dit que sigui una regla que es
compleixi en el 100% dels casos) i que solen
obrir-la avançant dos passos alguns peons,
aprofitant la possibilitat d'ocupar les caselles
del centre del tauler per moure primer, i no deixant que ho faci el jugador de negres.
Vegem ara una altra regla del moviment del
peó una mica especial i que ve com a conseqüència d'aquesta possibilitat de moure dos
cops al començament. Es tracta de l'anomenada captura al pas. Aquesta és la pOSSibilitat esquematitzada en el següent diagrama:
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Si un peó mou per primer cop I la seva jugada
consisteix a avançar dos passos, i si l'altre jugador disposa d'un peó (o dOS) situat de tal manera que, si el peó que ha mogu t hagués fet un sol
pas, l'haurien pogut captu rar, segons la regla
normal, llavors, en el cas que ens ocupa (el peó
ha fet dos passos a la jugada immediatament
anterior), hi ha la possibilitat de matar-lo igualment, com si només s'hagués fet un pas. Ara
bé, el peó que captura no se situarà on era el
que ha mort (per exemple, en el cas del diagrama, a "d4"), sinó a la casella intermèdia per on
"ha passat" (és a dir, en aquest cas, a "d3"),
que serà una casella de la tercera o la sisena
fila, segons es tracti d'un peó blanc o negre. És
a dir: el peó negre del diagrama, per exemple,
dominava la casella "d3". Doncs bé, aquest domini no desapareix pel fet que el blanc avanci
dos passos, ja que ni així s'escapoleix de la
captura possible. Això sí: aquesta no és obligatòria, però si es vol fer cal fer-la tan aviat com
es pot. Si el peó negre de "c4" del diagrama no
aprofita l'ocasió de capturar el blanc que ha
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anat a "d4" immediatament després. més tard ja
no li estarà permès de fer-ho. Naturalment, pot
ser que de vegades aquesta jugada no sigui
convenient i no hi hagi per què fer-la. Caldrà decidir sobre la marxa. Però. recordem-ho, si
creiem que cal fer-IlO no es podrà fer cap mo viment preliminar: o llavors o mai. ja que el peó
adversari s'haurà "escapat" del con trol. Aquesta
captura "en passant " només es pot fer entre
peons, és a dir, un peó matant-ne un altre. No
la pot fer una altra peça. l'alfil, la torre o cap altra que no sigui un peó.
Només ens queda parlar d'una característica
del peó. però és una caracteristica molt important. Es tfacta de la coronació del peó. Però
abans de parlar-ne tornarem a parlar encara una
mica mes del rei.

L' ESCAC AL REI. L' ESCAC I MAT
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Tomem ara al diagrama que abans us havíem
presentat. Recordem que el rei negre estava
atacat. En aquest cas es diu que les blanques.
la dama blanca concretament. li fa "escac" o
tam bé que li fa "xec" . Com hem dit, el xec ha de
ser defensat obligatòri ament. mentre es pugui. i
això es pot fer de tres maneres di ferents: movent el rei, cobrint -lo amb una altra peça, com
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vèiem que pOdia fer l'al fil de "h4 " (ara podem
saber més maneres de cobri r-lo que abans: per
exemple, el cavaU negre pot anar a "e6 "), o bé
capturant la peça que li fa escac. Segons els
casos convi ndrà fer un tipu s de jugada o un altre. Ara voldríem preguntar-vos: ¿quants moviment vàlids es poden fer en aquesta posició?
N'hi ha de més bons i de més dolent s, però el
total de moviments possibles és d'onze, així
que si us n'han sortit onze és que els heu trobats tots: si us en manca algun tracteu de trobar quin és. Us direm que el rei només pot anar
a un lloc on no el matin, però pot cobrir-se de
set maneres diferents. i la dama blanca pot ser
capturada de tres formes. Aquestes són les mi llors jugades. en aquest cas, és clar. Després de
capturar la dama blanca, seran les negres les
que en poques jugades guanyaran aquesta partida. Però, ¿quan arribarà, això? Quan el rei
blanc, totalm ent acorralat, sigui atacat i no disposi de possibilitats de fer cap d'aquestes tres
defenses: ni tingui on anar que no el matin, ni
pugui alguna fit xa blanca capturar la negra que
dóna escac, ni es pugui cobrir de cap manera.
Un cavall o un peó, per la seva manera de moure, quan fan escac no admeten mai aquest
darrer mètode de cobrir-se. També hi ha certs
escacs en descobert en qué la peça que es
mou també fa xec elia mateixa. produint-se aixl
el poc freqüent xec amb dues peces. Ll avors
només el moviment del rei pot ser SOlUCIÓ, ja
que és obvi que no poden obstruir-se en una
sola jugada dues línies que conflueixen en el rei
ni capturar-se les dues peces atacants de cop.
Quan no hi ha cap recurs possible per defensar un xec. la part ida es considera acabada
amb la victòria de l'atacant. i es diu que ha fet
o donat escac (xec) i mat. No ca l fer la següent
jugada de captura del rei per acabar la partida.
De fet. si bé l'objectiu de la part ida és capturar
el rei, pOdriem dir paradoxalment que aquest no
arriba a capturar-se mai. El xec i mat el pot donar qualsevol fit xa, a excepció, lògicament. de
l'altre rei, que no pot atacar mai el seu col·lega,
ja que hauria d 'atansar-se-li massa i seria l'altre
el que el capturaria primer a ell. Però això no
succeeix perquè, com sabem, fóra il·legal, i així
mai no poden els dos reis trobar-se en caselles
limítrofes. Als diagrames hem posat dos exem ples de posicions en les quals la darrera jugada
de la torre blanca ha produït el xec i mal. Ambdues partides. doncs, són ja finalitzades des del
moment que això es comprova.
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El peó, dins de l'estratègia de la partida, ofereix diverses qualitats significati ves. Per una
banda defineix l'estructura. les característiques,
de la majoria de les posicions (es diu que els
peons són "l'esquelet" de la distribució de forces perqLlè la seva posició és menys mòbil, mes
rídiga, que la de les peces fortes). D'altra banda,
té un factor que fa augmentar molt la seva importància. sobretot quan queden poques peces:
tot i que. en principi, és qui té menys poder, pot
arribar a esdevenir una dama, la peça més poderosa. en tre d'altres. Succeeix així quan un
peó arriba a la vuitena fila (cas de ser blanc) o
a la primera fila (si és negre), és a dir. Quan arriba al final de la columna on es trobi. Com que
això és bastant dificil al llarg de la major part de
la partida, bé mereix una valuosa recompensa .
Vegem exactament com es produeix aquesta
promoció O coronació del peó ("coronació" és
un mot força adequa t per indicar que el peó es
"corona " com a reina i dama. Quan es canvi!,
com pot fer-ho, per alfil. cavall o torre , tal vegada fóra mes precis parlar de "promoció". és a
dir, augment de categoria).
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És aixl: observem els peons que al diagrama
hi ha a "el" i a "g2". Qualsevo l d'ells. si li
correspon jugar. pot arribar a la darrera fila de la
columna i obtindrà el dret de promoció. El peó
blanc. en concret, ho pot fer tant avançant com
capturant el cava ll de "bS". En qualsevol dels
dos casos arriba a la vuitena fila. És facil d 'adonar-se que allí, si continues essent un peó, seria
absolutament inútil per tal com restaria immobilitzat no podent avançar més ni retrocedir i tan
sols seria un destorb per als seus. Però. tal com
hem dit, no serà així (justament això fa que l'objectiu d'assolir la vuitena fila amb un peó és
quelcom que es busca sovint en qualsevol moment de la partida. La recompensa bé s'ho val).
Aquesta jugada que estem suposant que fa el
peó blanc i que el porta a "c8" o a "b8 " no haurà finalitzat fins que a la casella on en principi
accedeix el peó no s'l,i ha col·locat. en lloc seu.
una altra peça que, corn s'ha dit, serà una
dama, torre . alfil o cavall, segons esculli el "propietari " de l'antic peó promogut. Això si, aquesta peça no es mourà encara ni ho podrà fer fins
al proper tom (si no l'han capturada immediata ment . Per aquest motiu, dit sigui de pas, la miliar jugada de les blanques a la posició del diagrama num. 20 no serà capturar el cavall negre
amb el seu peó. al qual ja cal veure "en forma
de dama" . ja que la dama que llavors neix és
immediatament morta pel rei negre, És millor
avançar el peó a "cS ·'. amb la qual cosa es pot
aconseguir una dama "supervivent" per al
desenvolupament posterior de la partida).
Així doncs, el peó que es promou es converteix au tomàticament en una altra peça. naturalment del seu mateix color. i això serà part de la
mateixa jugada en què el peó ha donat el pas
fins a la vuitena (o primera rila).
La peça per la qual es canvia el peó no podrà
ser el rei ni un al tre peó. Ara bé. aquestes són
11

les úniques excepcions: sempre es podrà triar
lliurement en tre la resta de peces. És a dir. sempre podrem esco llir tranquil ·lamen t una dama
encara que ja tinguem alguna a l'escaquer. Òbviamen t, per agafar-ne una segona (o tercera. o
quarta ... ) o bé per agafar una tercera torre, per
exemple, haurem de prendre-la "manllevada"
d'un altre joc, ja que en un joc d'escacs normal
el fabricant només n'ha incorporat una de cada
color. Aquest detall. però, no té res a veure amb
el dret que tenim de posseir diverses dames durant el transcurs de la partida. Fins a nou dames
podríem arribar a tenir teòricament com a resultat de la coronació de tots els nostres peons.
Això no vol dir que aquesta sigui una fita aco nsellable, ja que es pot guanyar la partida amb
moltes menys dames i l'únic objectiu, recordem-ho. és matar el rei: la resta és superflu . Per
tant. com veiem al diagrama núm. 2 1, la pOSició
després que les blanques avancin el seu peó a
"cB" i les negres facin el mateix amb el seu peó
de "f2" presenta dues noves dames al tauler (els
peons "coronats "). Ara juguen les blanques. el
rei de les quals és atacat per la nova dama. Cal
assenyalar que les negres tenen ara dues dames. ja que en disposaven d'una ja abans de la
promoció del peó, possiblement la que tenien
en co mençar la partida.
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Ens resta aclanr un punt: per que, SI disposem de la possibi litat de canViar el peó per una
dama, la peça més poderosa dels escacs, ens
pot convenir més d'escollir un alfil. una torre o
un cavall. menys poderosos. Respecte d'això
cal dir que l'únic motiu raonable que pot existir
per preferir una torre o un alfil a una dama. que
fa el seu mateix joc ¡ més. ha de ser impedir que
l'adversari resti "o fegat" (què vol dir això ho
vellrem més endavan t), cosa que ens impedi ri a
gLlanyar la partida. com veu rem, i que de vega-
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des es produeix com a conseqüència indesi tjable de la sobtada aparició al tauler d'una nova
dama. Ara bé, el cavall té un moviment di ferent
al de la dama. normalment inferior. però que pot
ser superior en posicions excepcionals. No només quan fa escac i mat (si fos solament escac,
però , sense major perill posterior per al rei contrari, no seria motiu per preferir un cavall a una
dama). sinó. per exemple. en l'ocasió que ens
mostra el n1nqr:lma nllm 22
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En aquesta poslelo IUgl1en les negres. Si
avancen el seu peó que es troba a "f2 " i el
col·laquen a "f''' , transformant -to en dama, el
material restarà igualat (la qual cosa vol dir que
tots dos tindran les mateixes fitxes. o peces
igualment valuoses). Ara bé. si el peó es transforma en cavall. aquest farà escac al rei blanc.
el qual obligarà a anar a "g 1", amb la qual cosa
el nou nat cavall podrà capturar la dama blanca
a la jugada següent, jugada que deixarà pas a la
torre negra. la qual també farà escac al rei blanc
(d'això se'n diU escac descobeli o escac "en
descoberta") i. després que et rei blanc mogui,
el cavall capturarà la torre blanca de"g4". Tot i
que després les blanques prenguin el cavall, les
negres quedaran amb una torre de més.
Per tant. la transformació del peó promogut
en cavall serà el més encertat en determinades
ocasions. com ara la que hem vist. Això no és
pas el més habitual. ni de bon tros. Potser en el
99% dels casos la lògica transformació del peó
en dama serà més adequada. Però ca l conèixer
tots els recursos del joc. fins i tot els poc
corrent s.
VALOR DE LES PECES
Ara que coneixem el seu moviment, convé
que tinguem una idea clara del valor relatiu de

les peces, per tal de saber, quan hi hagi canvis
(és a dir. quan ens matin algunes fitxes j nosaltres en capturem també algunes del contrari) , si
estem fent un bon o mal negoci. De fet, com és
lògic, el valor de les peces pot variar segons la
seva situació i d'altres factors (relació amb la
seguretat del rei. coordinació, etc.), ¡ n'hi ha una
el valor de la qual no pot ser mesurat per a un
possible canvi, ja que és superior a qualsevol
comparació: es tracta del rei , és clar. Essent
l'objectiu de la partida matar el rei (i que no ens
matin el nostre), aquesta és una peça que cal
preservar de qualsevol canvi i que no entra en
comparacions. Si ho poden fer les altres, i la
pràctica ha demostrat que, tot i els factors que
poden influir, dels quals hem parlat abans, hi ha
certes valoracions que normalment poden ser
vàlides. Les següents puntuacions reflectiran
l'eficàcia de les diferents peces en un 90% dels
casos. si més no:
- El peó serà pres com a unitat. Valdrà un
punt (diguem-ho així).
- Un cavall valdrà tres punts (és a dir, serà
equivalent aproximadament a tres peons).
- Un alfil també valdrà tres punts (és a dir,
igual que un cavall. De fet, la majoria dels bons
jugadors s'estimen més en moltes posicions un
alfil que un cavall. Però això no és una regla. En
certes posiCions serà més útil un cavall. Tot plegat depèn de certs factors estratègics generals
que, ara com ara, són massa complexos per estudiar-los detingudament. Si considerem que
els alfil s i cavalls són totalment equivalents no
ens allunyarem gaire de la veritat i tindrem una
orientació senzilla de copsar: un canvi d'alfil per
cavall o a l'inrevés és totalment acceptable, la
qual cosa no significa que sigui bo necessàriament, és clar).
- Una torre val cinc punts. Per tant , per equilibrar una torre cal tenir, per exemple, un alfil i
dos peons.
- Una dama val deu punts. ~s a dir, com
dues torres.
Aquesta és la valoració més usualment acceptada. Però això no vol dir que aquestes puntuacions siguin sempre vàlides, com ja hem dit.
En particular els peons varien molt el seu valor
quan es troben força avançats, és a dir, a prop
de la promoció. Com més avança un peó (dintre
de certes normes de seguretat que permetin
que no sigui capturat per les peces contràries
pel fet d'haver avançat imprudentment, ja que,
recordem-ho, no pot tornar enrera), es pot dir

que més gran serà el seu valor, fins a aproximar-se al de la dama. També les altres fitxes
poden guanyar efectivitat, en particular quan es
troben al centre del tauler sense que els peons
les puguin desallotjar o bé quan ataquen amb
força el rei contrari (o quan defensen el propi).
L'ENROC. QUAN ÉS POSSIBLE, QUAN ÉS
ACONSELLABLE, QUAN ÉS NECESSARI
Possiblement la jugada més original del joc
dels escacs és la de l'enroc.
t:s només en aquesta que es mouen dues peces alhora, una de les nostres torres es pot
moure al mateix temps que el nostre rei, i
aquest, a més a més, no es desplaçarà una casella, com sempre, sinó dues. En realitat, l'explicació d 'una jugada tan especial rau en el fet
que, a través dels segles, els jugadors d'escacs
s'adonaren per una part que el rei , la peça per
la seguretat de la qual cal vetllar més perquè és
la més valuosa, es troba millor en una cantonada de l'escaquer, protegit per peons que no
s'han mogut i per algunes peces pròpies. Per
altra banda, les torres, arraconades en començar la partida, són poc eficaces en aquesta situació i. per traslladar-se a les columnes centrals , ensopeguen amb l'obstacle del seu rei
matusser que haurà d'apartar-se per deixar-los
pas. De manera que en totes les partides el rei
solia anar cap als racons i les torres cap al centre. Llavors, d'aquesta problemàtica sorgí la
idea de poder resoldre-ho tot amb una jugada
que, de cop, fes les diverses coses que en totes
les partides solien fer-se tard o d'hora, això és,
centralitzar la torre ¡ protegir el rei. I aquesta jugada és l'enroc. Com es fa ho podem veure, en
primer lloc, en els diagrames, en els quals apreciem les dues modalitats possibles: l'anomenat
"enroc curt" (amb el rei ¡ la torre que té més pròxima, és a dir, la del flanc de rei) i l'anomenat
"enroc llarg" (amb el rei i la torre que té més llunyana, és a dir, la del flanc de dama).
(vegeu diagrames)
Com veiem, l'enroc curt consisteix a moure
totes dues peces, rei i torre, dos passos en sentit invers. A l'enroc llarg la torre dóna un pas
més. El rei sempre mou dos passos quan fa
l'enroc, i sempre un pas quan no el fa , com sabem. AI diagrama num. 25 veiem com es pot fer
l'enroc per qualsevol de les dues bandes. AI
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ENR OC CURT
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ENROC LLARG
diagrama num. 26 veiem la situació després que
les blanques hagin fet l'enroc llarg i les negres el
curt. Ja hem dit que aquesta jugada és molt important i necessària : per tant , en la majoria dels

casos convé d'afanyar-se a fer-la abans que no
resulti impossible per alguna de les prohibicions
que veurem tot seguit. Naturalment que ens
convé enrocar duent el rei a un costat en què
els peons gairebè no s'hagin mogut (o no s'hagin mogut gens) i que hi hagi alguna altra peça
que pugui protegir el rei. Tot això veurem corn
fer-ho quan parlem de la manera millor de començar la partida.
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Parlem ara de les plolllbl clons. HI ha diverses
circumstàncies que fan que no es pugui dur a
terme l'enroc: en primer lloc, recordem (això no
és exclusiu de l'enroc) que el rei no ha d'anar
mai allà on el capturarien (aquesta raó Impedeix
al diagrama núm. 27 que les blanques facin
l'enroc llarg), però. i aquesta sí que és una regla
que només impedeix al rei de fer la jugada de
l'enroc, tampoc pot fer-110 quan el rei Ja estava
atacat abans de moure's. es a dir, 11 feien escac.
Pot fer alguna altra jugada, però no l'enroc (això
vol dir que. per poder fer l'enroc més tard, cal
que es cobreixi o que capturi la peça que fa
l'escac sense que ell es mogui. ja que, com
veurem, això també li impediria de fer l'enroc).
Per aquest motiu de l'escac que li fa l'alfil blanc,
el rei negre del diagrama num. 27 no pot fer
l'enroc (cap dels dos. és clar).
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Una altra regla, tal com avançav8m abans.
impedeix de fer l'enroc quan s'ha mogut el rei
(és a dir, no es podrà fer ni en el cas que el rel
torni posteriorment a la seva casella de sortida.
Cal que no s'hagi mogut en absolut per poder
enrocar) . Tampoc podrà fer-se amb una torre
que hagi estat moguda. De manera que el moviment del rei fa que l'enroc sigui ja impossr -

ble en el desenvolupament posterior de la partida. El moviment d'una torre el fa impossible
amb aquella torre, però pot fer-se amb l'altra, és
clar. És a dir: si per exemple hem mogut la torre
de rei podrem encara fer l'enroc llarg. Tampoc
es pot fer l'enroc, com és ben obvi, quan hi ha
peces de qualsevol bàndol entre el rei i la torre.
Per tant. al diagrama núm. 28 les blanques no
poden enrocar pel flanc de rei (poden capturar
l'alfil negre amb rei i torre, però sense enrocar)
ni les negres pel fl anc de dama (la torre no pot
"saltar" per sobre del seu cavall). Queda encara
una altra prohibició: al diagrama núm. S veiem
que el rei blanc no és en escac, ni s'ha mogut
(suposem), ni hi ha peces entre ell i la torre.
Però no podri a tampoc fer l'enroc perquè la casella "dl " és dominada per la dama negra. I la
darrera regla que ens restava diu precisament
que la casella "intermèdia" per on el rei "passa"
quan fa l'enroc (po t tractar-se dels quadres "f1 ",
'; d1 ", "f8" o "dS" segons l'enroc de què es tracti) no ha d'estar batuda o dominada per una
peça contràri a. En cas de ser així. es considera
que aquesta peça podria ca pturar el rei al pas,
com li passava al peó (però això no pot donarse mai. ja que el rei no pot deixar-se capturar,
com ja sabem). En canvi, a la torre no l'afecta
aquesta prohibició. ni importa si es troba atacada.
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De manera que, encara que les negres moguin el seu cavall de dama, seguiran sense poder fer l'enroc ll arg perquè el cavall blanc domina la casella "dS", Ara bé, poden fer el curt.
malgrat que aquest mateix cavall blanc ataqui la
torre negra. De la mateixa manera, si no fos per
la dama negra, les blanques podrien fer l'enroc
llarg malgrat la presència del cavall negre de
"a3 " que domina la casella "b1 " per la qual solament "passa" la torre i no pas el rei (una altra
cosa és que l'enroc fora o no la millor jugada

del moment. Ara parlem purament de si seria o
no legal). Aquestes posicions dels diagrames
que hem posat com a exemple són una mica
estrambòtiques, però el més freqüent és que a
l'inici de la partida, quan sol fer- se l'enroc (entre
la jugada quarta i la quinzena, normalment), si guin les colu mnes centrals, d'acord amb l'estratègia més habitual i acreditada , les que s'obrin
més aviat (és a dir, els peons d'aquestes columnes que tots dos bàndol s mouen ben aviat
acostumen a ser pel mateix motiu els primers a
ser capturats, algun d'ells si més no, de manera
que quedi obert el joc per tal que les peces més
poderoses, en no trobar la barrera dels peons
contrari s al se u camí. augmentin el seu radi
d'acció i per tant la seva potència). Per aquest
motiu . en un flanc, on no sol haver-hi hagut una
activitat tan primerenca, els reis solen estar més
ben protegits. Tots dos enrocs poden ser bons,
si bé a la pràctica el curt es fa bastant més perquè és més ràpid de preparar (no cal moure la
pròpia dama, que és una peça que no convé
moure a les primeres jugades de la partida).

L' OFEGAT

La regla que tot seguit explicarem pot ser
considerada una mica injusta. Un jugador que
aconsegueix un avantatge material molt gran, és
a dir, que es menj a, una rera l'altra, moltes peces de l'adversari, solem considerar que ha palesat suficientment la seva gran superioritat.
L'adversari, molts cops, sobretot entre jugadors
d'una certa categoria, es rendeix sense esperar
que l'agonia arribi al seu fi amb l'escac ¡ mat.
No obstant això, cal recordar que si no es produeix la rendició, l'escac i mat serà l'únic final
que servirà per guanyar la partida i capturar altres peces solament és bo en tant que treu defensors al rei (i impedeix que aquestes peces
ataquin el nostre rei en el futur), però no és mai
l'objectiu principal ni té cap mena de recompen sa si no es produeix el desitjat escac i mat (això
dóna lloc a una de les majors belleses del joc
dels escacs: en certes posicions se sacrifiquen
diverses peces voluntàriament fent jugades que
a primera vista poden semblar fluixes per tal
d 'arribar a una posició de mat de manera forçada amb les peces que restin. Un sol peó pot ser
suficient per donar el mal en alguna ocasió, im posant-se a tot un exèrcit de peces contràries,
la qual cosa crea un gran efecte estetic).
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Però observem en canvi la posició del diagrama num. 29. Les blanques tenen un avant atge
material mol gran. Gairebé és abusiu. diriem.
Disposen, a part del rei. de tres dames. una torre, dos alfils, dos cavalls j quatre peons. Per la
seva banda, les negres solament compten amb
el rei. una torre, un cavall i dos peons. No hi ha
dubte que perdran les negres. ens diem, i més
quan la seva torre és atacada per un alfil blan c
que la immobilitza i per dues dames. Ara bé.
hem dit que la torre és immobilitzada. Per què
succeeix, això? Perquè si es mou deixaria que
l'alfil, blanc capturés el seu rei i això està prohi bit. Es ¡¡·Iegal que aquesta torre es mogui a cap

lloc (recordem que d 'això se'n diu "estar clavada", També el cavall negre de "g7" esta clavat).
Però, ¿què poden fer doncs les negres si s'han
de moure? Dues de les seves peces resten clavades al rei, dos altres peons estan bloquejats,
un per un cavall blanc i un altre per un peó. El
rei no disposa de cap moviment legal perquè la
dama blanca de "d6" o bé la torre l'en priven. La
resposta és que les neg res no disposen de cap
moviment valid segons les regles del joc. Suposem , doncs. que efectivament juguen les negres. ¿Què passa? Qualsevo l jugada permet

16

que matin el seu rei. al qual. ara com ara, ningu
fa escac. Però sabem que deixar que ens matin
el rei és prohibit. D'altra banda, no hi cap més
opció. ¿Què succeeix llavors? Senzi llament, que
la partida ja és acabada. ¿I el resultat? Doncs
les blanques, malgrat tot el seu avantatge, no
han guanyat. I això és perquè s'ha arribat a la
cèlebre si tuac ió d 'ofegat. Fixem -nos que es
tracta d 'un ofec de tot el bandol negre, no solament del rei, sinó que cap peça no es pot
mou re, les unes perquè estan clavades i les altres bloquejades per peces que no poden capturar. I en aq uest cas el resultat de la partida és
taules, és a dir, empat ("taules" és la manera escaquisti ca de dir empat. S'hi arriba per mutu
acord, en qualsevol moment de la partida
- aquesta és una altra de les particularitats del
joc; si els dos jugadors es posen d'acord en
l'empat la partida pot acabar-se en el moment
que ells vulguin-, o bé per impossibilitat de progressar, per diversos motius, falta de material
que pugui donar mat per part dels dos jugadors,
per exemple, i, final men t. com hem vist. pel fet
de produir-se la situació d'ofega t). Com dèiem
al principi , això pot semblar inju st. ja que consi derem que les blanques han fet més mèrits per
guanya r aq uesta partida. Si, és possible, podriem respondre, però no han fet el que realment compta: no han donat escac i mat. I
aquest és l'únic factor decisiu. De res serveix
capturar la dama i les torres, coronar els peons.
etc" si no s'aca ba amb el rei contrari sense ofegar-lo abans. I cal anar molt amb compte amb
aquest detall . és clar. ja Que en cas de no fer- ho
així moltes vegades aquesta regla ens priva ra
de la victò ria. De fet , en el moment en Què estem aprofitant la nostra superioritat de material
el que busquem en cert a manera és ofegar el rei
contrari per donar- li mat després. Però és convenient que, si al contrari li queda algun peó,
per exemple, no el matem, si nó que li permetem
que faci alguna jugada men tre ofeguem el seu
rei i aixi no temerem per la victòria. Si per exem ple tenim un rei i una dama conlra el rei sol,
sense peons. llavors caldrà no ofegar en cap
moment el rei adversari. és clar, mentre preparem l'escac i mat.
La possibilitat de l'ofegat és basica, direc tament o indirecta. per jutjar mo ltíssimes posicions al final de la partida. En efecte, per adonar-nos de la seva significació fixem-nos ara en
el diagrama núm. 30 que haviem deixat enrera.
Aqui , les negres, si tenen el 10m de jugar, es

troben també ofegades i la part ida és taules.
Doncs bé, aquesta posició és importantissima,
ja que si no fos taules tots els finals de partida
amb peons ens mereixerien una valoració diferent i l'avantatge d'un peó seria decisiu gairebé
sempre, i no solament la majoria de les vegades, com succeeix en realitat. Per tant , cal comprendre que la regla té les seves motivacions i
simplement ens obliga a no badar i a procurar
fer el mat al més aviat que puguem. Ara podrem
comprendre que tenir moltes dames no necessàriamen t és el millor i pot ser contraproduent.
Si disposem d'un avantatge de material clar no
cal que anem avançant els peons més i més per
batre algun rècord de possessió de dames, ja
que amb això correrem el gran risc de l'ofegat.
Cal anar per feina i buscar el mat al més aviat
possible.
Tornem al diagrama núm. 29. Voldríem fer un
advert iment. Imaginem que les negres, a les
quals correspon jugar, disposen d'una torre a
"a4", totalment encerclada per peces blanques
de menys valor que ella, les quals pot capturar
però morint necessàriament després. Si mou el
rei, el maten; si mou la torre, també . ¿Així
doncs, les negres es tan ofegades? No, no és el
mateix el rei que la torre. L'ofegat consisteix a
no poder fer cap jugada legal. i deixar-se matar
el rei no és legal. Deixar-se matar una torre o
una dama serà desagradable, però és perfectament legal. Aixi que les negres no estan pas
ofegades, sinó que hauran de moure la torre
cap turan t una fitxa blanca. Si llavors les blan ques maten la torre si que es produirà l'ofegat (a
no ser que ho facin amb el peó de "b2 ", donant
mobilitat al negre de "b3"). De totes maneres,
les blanques faran bé de no matar la torre i anar
pel rei , que, recordem-ho, és l'únic objectiu.
Matant la torre o el cavall clavats amb una de
les dames, per exemple, es produeix la situació
de xec i mat que posa fi a la partida amb la victòria, ara si, de les blanques. Per tant , les peces
que no són el rei , per estar ofegades caldrà que
estiguin totalment bloquejades (com ho estaria
un al fil que es trobés a "hS") sense poder fer
cap moviment legal. Si es poden moure, encara
que les matin , no hi ha ofegat.
(vegeu diagrames)
Ara veurem per què de vegades pot conveni r
una torre, en promoure un peó, o, més rarament, un alfil. per evitar un ofegat. El diagrama
núm. 31 és un cas senzill. Si les blanques avan-
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cen el seu peó de "d7" i demanen una dama,
ofegaran el bàndol negre. Hi ha diverses maneres de guanyar, naturalment. i una d'elles és demanar ara una torre, amb la qual cosa s'evita
l'ofegat. Ara i aquí, una torre és més convenient
que una dama. Finalment veiem una "combinació" (joc forçat) amb sacrifici de torre basat en
l'ofegat al diagrama núm. 32. Les blanques.
amb una torre contra una dama que val més,
com hem vist, es troben en perill de derrota,
però poden empatar jugant la seva torre a "c3",
amb la qual cosa donen escac, i si el rei negre
es mou capturen la dama. Naturalment , el rei
negre pot capturar la torre blanca, però llavors
s'arriba a una situació d'ofegat del rei blanc i la
partida és taules. Les negres no haurien hagut
de permetre aquesta possibilitat al bàndol
blanc. Aquest exemple ens ensenya dues coses: la combi nació, en els escacs, és un element de gran valor i bellesa (les blanques, un
cop aconseguit el seu objectiu de fer taules mitjançant el sacrifici de torre, no hi ha dubte que
estaran més satisfetes que el bàndol negre, ja
que a la darrera jugada han estat elles les qui
han dictat els esdeveniments i, fent una jugada
sorprenent o, si més no, d'aspecte paradoxal,
17

com ho són tots els sacrificis, que a primera vista poden semblar una equivocació, però són
subtils, han port at la partida a la conclusió que
volien: l'o fegat. i de manera estètica, a més).
L'al tra conclusió que podem treure és que el
càlcul del que succeirà és fonamental. AqlJesta
era una combInació senzillissima comparada
amb algunes que els gran mestres d'escacs
arriben a fer. en les quals calculen de vegades
fins a dotze o quinze jugades amb anticipació,
cosa possible pel seu caràcter gairebé forçal o
sense alternatives. Naturalment. calcular tant té
sempre un gran mèrit. per forçades que siguin
les jugades, i solament és possible arribar tan
lluny amb molta pràctica i coneixements. De totes maneres, voldríem assenyalar que l'home no
sempre calcula igual que ho pot fer una computadora. Aquesta calcula amb gran precisió. però
només escull les línies que veu clares per calcular, la qual cosa, donada la gran complexi tat i ri quesa dels escacs. fa que, encara que sembli
men tida, cap computadora pugui calcular totes
les possibilitats existents en una posició determinada. El que la màquina calcula ho valora
amb claredat, però no ho calcula tot. L'ésser
Ilumà pot equivocar-se en valorar les possibilitats futures d'una posició i també pot passar jugades per alt. és evident. però es guia pels seus
coneixements i la seva intuició formada al llarg
de moltes partides anteriors, a més a més de la
seva compenetració amb les possibilitats dels
escacs. To t això el guia en certes direccions i
pot ser que escu lli una linia determinada. fins j
tot si es trac ta d'un arriscat sacrifici. sense calcular amb exactitud absolutamen t totes les possibilitats. però tal vegada la seva intuició, ajudada pels seus coneixements de l'estratègia del
joc, li diu que es tracta del camí correcte. De
manera que. calculant molt menys, un bon jugador trobarà la millor jugada amb més encert i
seguretat que la millor de les màquines (si més
no que la millor de les que fins ara poden haverse fabricat. Ja que no sabem què ens portarà el
futur en aquest aspecte). Però, pel que fa a nosaltres, és important recordar que cal que ens
esmercem a calcular el més lluny i més exactament possible, però també a comprendre el
sentit profund del joc, com les peces poden
guanyar efectiVitat I harmonia i quins elements
poden servir-nos de senyal per trobar el camí
correcte cap a la millor jugada, encara que sigui
una jugada amagada, d'aspecte paradoxal. o un
sacnfici. Però encara ens cal jugar moltes parti-
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des fins a arribar tan lluny. De totes maneres,
més endavan t veurem alguns exemples de sacri ficis ¡ combinacions senzi lles que porten a
donar ma t al rei contrari. l'objectiu suprem de la
partida d'escacs.
COM COMENÇAR LA PARTIDA I FER -HO BÉ.
COM ANOTAR ELS MOVIMENTS
Ja estem disposats a començar a jugar. Ens
situem davan t del tauler i volem començar la
partida. La primera jugada, donades les característiques del moviment de les peces, caldrà
que la faci un peó o un cavall. Però. ¿quina és
més convenient? Per esbrinar-ilo cal recordar
que tota la partida, però sobretot les pnmeres
jugades. transcorre sota dues normes o cntens
d'actuacio que convé respectar: lluitar pel domini del centre del tauler i desenvolupar les peces
(és a dir. moure-les i COl· lacar-les en posicions
tan actives com es pugui. o·alxò se·n diu
desenvolupament de les peces). a més a més
de procurar la seguretat del propI rei. és clar. (la
qual cosa 'aconseguirà amb l'enroc). Per tant,
començarem movent la major part de les vegades un peó central i ocuparem la casella "e4" o
"d4" i després anirem traient les peces (primer
les menors, cavalls i alfils: la dama no conve
treure-la massa d'hora, cosa que la posaria en
perill innecessàriament. a no ser que tinguem un
natiu molt bo, com ara capturar una peça. Ara bé,
amenaçar mat no és suficient. si pot ser fàcilment
evitat. com veurem) procurant fer l'enroc aviat i
que no ens romangui cap peça poc activa.
Com que de les obertures (començaments)
de partida se'n podria parlar molt i de fet hi ha
força llibres que tracten exclusivament d'aquesta matèria, aquí no donarem una idea completa
de totes les possibilitats, però per veure com
funcionen a la pràctica aquests dos principis
n'hi haurà prou amb un parell d'exemples. De

pas aprendrem a anolar les partides pel sistema
algebraic. En principi usarem el mètode més
complet: a cada jugada s'especificarà la peça
que es mou, on es troba ¡ a on va a parar. Ara
bé, hem dit que expressarem quina peça es
mou (i ho farem per mitjà de les seves mlcials:
T voldrà dir torre. A serà alfil, C equivaldrà a cavall, R a rei i O a dama, i d'aqui que sigui més
pràctic parlar de dama que parlar de reina, la
inicial de la qual es con fondria amb la del rel),
però quan es tracti d'un peó ens estalviarem la
inicial. Ens ho podem permetre perquè, en ser

l'única fitxa de la qual no posarem la inicial, ja
sabrem que quan no hi hagi cap inicial es tractarà d'una jugada feta per un peó. Així, com que
els peons són els que, un O altre, es mouen més
cops, ens estalviem d 'escriure un bon grapat de
lletres. De manera que, si escollim començar
amb el moviment del cavall de "b1 " a "c3", escriu rem Cb1-c3 (C de cavall, bl on el cavall es
trobava, i c3 on va a parar. Ho separem per un
guionet). En canvi, si escollim moure el peó de
"a2" a "a4 ", escriurem solament a2-a4 i ja deduirem que es tract a del peó que era a "a2 " .
(Per cert , segons hem dit. ca p d'aquestes dues
jugades seria gaire bona per començar. La del
peó perquè es tracta d'un però allunyat del centre i que en moure's no controla les importants
caselles centrals ni prepara la sortida de cap alfil. Es pot dir que prepara la sortida de la torre,
però aquesta no és pas la millor manera de
treure una torre, ja que convé més treure-la cap
al centre movent-la per la primera fila més tard.
quan aquesta estigui lliure de les altres peces
blanques. La sortida de la torre per "a3" no seria a més gens convenient si les negres moguessin el seu peó de "eT', ja que llavors l'alfil
de quadres negres estaria disposat a canviar-se
per la torre blanca - ta mataria i després el cavall
de "b' " o el peó de "b2" matarien l'atfil - , cosa
que, com sabem, donaria a les negres l'avantatge de dos punts 5-3_ La jugada del cavall, per la
seva banda, no seria tampoc molt bona, ja que
ni tan sols evita que el peó negre vagi a "dS". En
efecte, si a Cb1-c3 les negres repliquen amb
d7 -dS i les blanques provessin de matar llavors
aquest peó amb el seu cavall, la dama negra
s'hi tornaria capturant el cavall blanc i també
ara les negres guanyarien dos punts 3-1. La
sort ida amb l'altre cavall Cg1 -f3 ja seria millor,
perquè, com a mínim. evita o fa poc aconsellable la jugada negra e7-eS, ja que aquest peó si
que no seria defensat per cap altra peça negra.)
Quan una peça en capturi una altra el guionet
serà substituït pel signe "x", que significa captura . Aixi, com dèiem abans, després de 1.- Cg1f3 (les jugades solen numerar-se, per a major
control i, en la competició, a efectes de verificar
si s'acompleixen les estipulacions de fer. per
exemple. 40 jugades en dues hores, etc.) i la
resposta 1.- .. ., e7-eS, pot seguir 2.- Cf3xeS.
que vol dir que el cavall blanc captura el peó
negre. (En aquest sistema d'anotació ca p signe
no especifica quina classe de fitxa era la captu rada. Si a "eS" hi hagués la dama negra la seva

captura s'anotaria exactament igual.) Si una jugada origina un escac al rei contrari s' afegeix al
final el signe d'escac: "+"; ¡ se es tracta d'escac
i mat, llavors: "+ + ". Altres signes especifics
són: "=" per designar la peça en què es transforma un peó quan es promou (així, per exemple: 39. - ._ f2xe1 = O +) ; "a. p_ " de vegades
s'utilitza per recordar que la captura precedent
és al pas. Per exemple: 24.- b2 -b4, c4xb3 a,p.;
La jugada "enroc curt " (de qualsevol dels dos
bàndols, blanc o negre) s'anota així: O-O. I la jugada "enroc llarg" (també de qualsevol dels
dOS) així: 0-0-0. Finalment. esmentarem dos
dels signes que. tot i que no són imprescindibles per anotar una partida (i de fet no solen ser
mai usats pels jugadors durant el joc), si que
són usats molt sovint per comentaristes i premsa o llibres tècnics: després de tots els guarismes que indiquen una jugada, el signe 'T'indica
que aquesta és especialment bona o inesperada, mentre que "?" vol dir que és dolenta o flui xa. Per exemple: 31.- Dd2-f4? , Ae7-f8! , voldra
dir que la jugada blanca no és encertada donada la forta rèplica de les negres. Ens resta dir
que alguns d'aquests signes poden estalviar- se
per tal d'escriure menys, sense que es perdi la
claredat i precisió en anotar les jugades. Però
d'això en veurem exemples més tard. Ara tornem al problema que teníem plantejat sobre
com començar la partida. La resposta és que,
pels motius que s'han explicat, les jugades
blanques e2-e4 o bé d2-d 4 són les més emprades per tal d'ocupar de seguida el centre amb
els propis peons tractant d'evitar que el negre
faci el mateix. També són bones 1.-c2- c4 ¡
1.- Cg1-f3, i encara hi ha d'altres jugades que
els grans mestres, ni que sigui com a arma de
sorpresa, han utilitzat de vegades, si bé ja són
més dubtoses. Nosaltres consi derarem les dues
primeres en els dos exemples que proposarem.
Contra 1.-e2-e4, les negres poden repli car amb
una jugada que lluiti pel centre, com e7-eS o bé
el-eS, i també poden preparar l'avanç d7-dS
amb la jugada e7-e6 o amb c7-c6, per exemple.
Aquestes quatre són. jun tament amb un al tre
moviment de peó cen tral, d7-d6, les més practicades per començar. La jugada d7-dS també
és possible, és clar, però si les blanques llavors
capturen amb e4xdS les negres, si volen recuperar de seguida el peó hauran de recapturar
amb la dama, ¡ ja hem dit que no és convenien t
treure-la tan d'hora. La tercera jugada blanca
pOdria ser Cb ,-c3 i la dama ja estaria atacada,
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i aixi hauria de tornar a moure's. Tot això no se
sol considerar gaire convenien t. Contra 1. - d2d4, les negres poden controlar "e4" amb d7-dS

o bé Cg8-16 (o 17-15, si bé aquesta té l'inconve-

4.- Cb1 -c3, d7-d6 (prepara la sortida de l'altre alfil);
5. - O-O,
Cg8-16:
6.- d2-d4, O-O (ara tes negres podien ler un

nient que afebleix la diagonal que va de "hS" a
"e8" on es troba el rei negre. Va l més, norma lment, no obri r un mateix les linies per on es pot
atacar el propi rei. A més a més, la jugada no
prepara la sortida de cap alfiL No obstant. això
es pot jugar també, sempre que anem després

canvi igualat de peons primer i de cavalls després. Decideixen no fer-ho. Tampoc les blanques ho faran , de momen t. Aquests canvis igualats poden ser bons o no ser-ho, i caldrà veure
la situació general i les peces que volem conservar abans de decidir si els acceptem o no):

molt amb compte). També contra d2-d4 és possible jugar d7-d6, e7-e6 o c7-c6 , que controlen
caselles centrals, i encara hi ha alguna al tra jugada, si bé són menys importants. Si us sembla, ara podem con tinuar desenvolupant. fins a
la jugada 12 de les negres, dos exemples en un
dels quals les blanques obren am b el peó del rei
i en l'altre amb el peó de dama:

PRIMER EXEMPLE
(Reproduïu les jugades al vostre tauler)

1.- e2-e4, e7-eS:
2, - All -c4, Cb8-c6:
3. - Cgl -13 1 (ara podiem haver col·local aqui la
dama o haver-la dut a hS. amb la qual cosa
amanaçariem mat. l'anomenat vulgarmen t "mat
del pastor", consistent a capturar amb la dama
defensada per l'alfil de "c4" el peó negre de
··fT. Això ens pot donar bon resultat contra un
adversari inexpert i és una manera de guanyar
fàcilment la partida. Però mai resulta contra un
jugador una mica mes bo. o simplemen t contra
aquell jugador inexpert ... la segona vegada,
quan ja s'ho coneix. No és gaire bo jugar posant
paranys que no siguin prou consistentment
bons. Un cop les negres es defensessin del ma t
la dama blanca podria ser molestada per les peces negres i. a més a mes, "f3" és un lloc molt
bo pel cavall. Continuem la nostra partida):

3. - .... A18-e7 (les negres també poden jugar
perfectament Af8-cS . tractant de copiar la situació de les peces blanques. Ara bé. com que les
blanques sempre juguen abans. és inevitable
que. d'una manera o al tra, sempre restaran una
mica millor, Les negres han de ser conscients
d'això a l'obertura i. per tant , fins que hi hagi
ocasió de capgirar la truita admetre que dominaran menys espai i estaran en una situació una
mica més defensiva. com un equ ip de futbol jugant en cam p contrari. diriem. la qual cosa no
vol dir de cap manera renunciar a guanyar la

partida, és clar):
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7. - d4-dS,

Cc6-aS (el cavall s'allunya del

centre, però ataca l'alfil blanc):
8,- Ac4-d3 (ara el cavall negre resta sense retirada - això és típic dels cavalls arraconats- i
les blanques amenacen jugar b2-b4 i capturarIa. Les negres se n'adonen. però. i li busquen
una retirada) :

8. - .... b7-b6 (ara el cavall podrà anar a b7):
9. - Cc3-e2 (Iet l'enroc, les blanques es permeten el luxe de moure diverses vegades el mateix cavall per millorar la seva situació), Ca5-b7:

10. - Ce2-g3, Ac8-g4 (aquesta jugada plan teja
una certa clavada del cavall de f3. No és que sigui ¡I-Iegal moure'!. com és natural, però es perdria la dama. Així. en aquest cas també sOl parlar-se de clavada . Les blanques , però ràpidament prendran mesures);

11.- h2-h3, Ag4x13:
12.- Dd1xf3, Dd8-d7:
La partida con tinua. Les blanques, com sol suc ceir, dominen més espai.

SEGON EXEMPLE
1.2. 3. 4. 5.-

d2-d4,
Cg 1-13,
Ac1 -gS.
e2-e3.
Al1-e2,
6. - O-O,
7. - c2-c4,
8. - Cb 1-c3,
9.- Ta1-c1,
10.- Ag5-h4.
11.- d4xeS,
12.-0d1-d6,

Cg8-16:
d7-d6:
Cb8-d7:
g7-g6:
AI8-g7:
O-O:
c7-c6:
Od8-e8:
h7 -h6:
e7-eS:
d6xeS:
Oe8-e6:

Novament. les blanques dominen més espai.
Com hem vist, l'enroc cu rt és molt més freqüen t
que l'enroc llarg. La dama no es mou gaire al

començament. Però si a la jugada 12, si ho pot
fer sense perill, com aquí.
Cat dir que aquest mètode d'anotació pot
abreujar-se. Hi ha qui prescindeix d'indicar la
posició de la peça abans de moure-la; efectivament, si ens diuen on va podem deduir fàcilment on es trobava. és a dir, de quina peça es
tracta. (Fora d'alguns casos en què pot haver-hi
con fu sió, per exemple entre les dues torres que
poden anar a la mateixa casella, o els dos cavalls, llavors caldrà especificar.) De fet, aquest
mètode reduït és el més correntment emprat.
També hi ha qui prescindeix dels signes d'escac, captura, etc. Mentre no hi hagi possibilitat
de confusió tot pot ser vàlid. Ara presentarem
les mateixes dotze jugades d'abans en versions
successivamen t més reduïdes:
l r. exemple

1.-e4, eS;
1.-Ae4. Ccti:
3.-CI3i, A,I:
4.-Gc3, d6:
5.-0-0, Cffi:
6.-d4,0-0:
1.-d5, Ca5:
S.-AdJ, b6;
9.-Cel. Cbl:
10.-Gg3, Ag4,
11 .-h3, AxI3:
11.-0,13, Odi:

2n. exemple
1.-e4, e5;

2.-Ac. Cc:
3.CI!,Ae:
4.-Cc, d6:
5.-0-0, CI;
6.-d4. O-O;
1.-d5, Ca:
S.AdJ, b6:
9.Ce1, Cb7:
1O.-Cg3, Ag:
11.-h3, A13;
11.-Dl, Od:

1.-d4, CI6;
1.-d4, CI:
1. -CI3, d6:
1.-CI, d6;
3.-Ag5, Cb-dl : 3.-Ag, Cb-d:
4.-,3, g6:
4.-,3, g6:
5.-Ae2 AgI:
5.-A" Ag:
6.-O-O, O-O:
6.-0-0, O-O:
1.- e4, eS;
1.-e4, eS:
S.-Cc3, Dea: S.-CC, De:
9.-Tel,h6:
9.-Te,h6;
10.-AM, ,5: 10.-Ah, ,5:
l 1.- dxeS, dxe5; 11. - de, de;
11.-0d6, Dea: 11.-0d6, DeS:

D'aquests mètodes, el darrer és massa sin tèti c. Bé està estalviar, però no tan t! El primer és
suficientment concís i. de fet. és el més emprat,
i o ficial a tes com peticions internacionals. En
aquest mètode observem la tercera jugada de
les negres en el segon exemple. Calia posar si
més no la "b", ja que tots dos cavalls negres
haurien pogu t anar a d7. Observem també que
a les captures de peons usualment ens podem
estalviar el número de la fila on era el peó que
mata, però posarem la columna (cxd5, etc.). No
hem fet cap escac (no és gaire important fer-ne
al començament de la partida. Un escac, per ell
mateix , no sempre és avan tatjós. Només quan
hi ha un atac doble o seriós perill de mat). Però
suposem que, al primer exemple, continuem la
partida un parell de jugades més: es podria produir la següent variant (paraula que vol indicar
una línia o sèrie de jugades que no necessàriament han de jugar- se, ja que hi ha al tres opcions): 13.- CfS, Ta-e8: 14 .- Cxe7+, i es produeix l'escac. Les blanques quedarien amb dos

alfils contra dos cavalls i això sol ser un avantatge. Les blanques romandrien una mica millor.
Com veiem, aquest mètode que podríem anomenar "anotació abreujada moderada" , és força
raonable. Es el que usarem d'ara endavant. Finalment, us ensenyarem als diagrames núm. 33
i 34 la posició de cadascun dels dos exemples
després de la jugada 12 de les negres. Si us
coincideix és que heu reproduït les ju gades que
us hem indicat amb total correcció:
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ATACS DE MAT
A continuació veurem diversos exemples
d'amenaces que solen plantejar-se a les parti des i que busquen fer xec i mat al rei adversari.
Són, naturalment, les amenaces més perilloses.
però pot ser que no ho siguin tant si anem amb
compte i les "detectem" d 'una hora lluny. El que
es tracta és d'estar familiaritzat amb aquests tipus d 'amenaces per tal de saber-les plantejar si
són convenients i saber-les neutralitzar quan
calgui. La majoria les provoca un moviment de
dama. ja que no en va aquesta és la peça més
perillosa. en ser la més p otent. És caracteristic
que el seu perill augmenta quan darrera hi ha
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una altra peça que "dobla" l'acció de la dama
movent-se per la mateixa línia. com pot ser un
alfil o una torre. També el cavall es pot complementar amb la dama: de fet. en tenir accions diferen ts, aquesta parella, si està coordinada, pot
ser la més perillosa de totes.
Les amenaces les considerarem sempre enfocades cap a un rei enrocat. és a dir. com s'expressa en la terminologia escaquística, atacan t
l'enroc negre. El fet que siguin les blanques les
que amenacen guanyar en els exemples que
posarem no vol dir res, ja que és clar que les
negres poden plantejar idèntiques amenaces
contra l'enroc blanc, si s'esdevé el cas. Però.
¿per què cal suposar que les negres s'han enrocat? ¿És que és menys segur fer l'enroc que
deixar el rei al centre? De cap manera. El que
passa és que, precisamen t perquè el centre és
un lloc perillosissim per al rei en la majoria de
les partides en què s'obren les columnes centrals, resulta que a la pràctica de tots els bons
jugadors gairebé sempre ambdós bàndols enroquen i els atacs cal dirigir-los a la zona de l'enroc on es troba ara el rei. Sí aquest es troba defensat per moltes peces de les seves és difícil
que l'atac tingui èxit, però és evident que, si la
defensa no és tan bona. per molt que s'11agi fet
l'enroc hi haurà possibi litats que el rei rebi un
fort atac o, si més no, alguna amenaça concreta
de què caldrà ocupar-se. Però voldríem deixar
clar que al centre el rei hauria d'afrontar les mateixes amenaces i moltes d'al tres, de manera
que, encara que no garanteixi una impunitat total. que és impossible, l'enroc con tínua essent
la millor manera que el rei quedi una mica més
protegit (i de mobilitzar la torre. a més, cap a les
obertes columnes centrals).
El primer exemple d'amenaça el trobem en el
diagrama num. 35. És senzill de veure què ame-
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nacen les blanques. ja que diposen d'una dama
i un alfil a la mateixa diagonal que apunten l'enroc negre i. més concretament. el punt feble de
"bl". Les negres es mouen. Per tal d'evi tar el
que s'amenaça (Dxb7++) cal que facin, per
exemple, e6. En canvi. la jugada b6 no evita que
la dama vagi a b7. així que no és convenient.
Ara bé, encara hi ha quelcom millor que c6. El s
peons de l'enroc és preferible no moure'ls si podem evitar-ho. ja que a cada moviment dels
peons que té davant seu. la seguretat del rei per
al futur sol disminuir una mica. Llavors, quina és
la jugada? Algu proposarà, potser, moure la torre de dS per tal de donar una escapatòria al rei .
Ès cert que després de Td -f8, per exemple,
contra Dxb7+ el rei pot jugar a dS, però ¿per
què hem de permetre tal destrossa del nostre
enroc? La dama blanca s'infiltra i es pot menjar
dos peons, mentre que el rei negre ha de sort ir
corrents. No, n'hi ha una de mol t millor a la posició del diagrama. Es tracta de Ac6, jugada activa, ja que l'alfil. protegit pel peó de b7. defensa i ataca la dama blanca alhora. Si disposem
d'una defensa activa sol ser el millor que podem
fer.
Tenim un nou exemple al diagrama nllm. 36.
Aquest cop el mat que la dama blanca amenaça
es produeix a h7 . Què cal fer de tenir les negres
per defensar-ho? No hi ha cap defensa tan activa com la d'abans. però es pot jugar g6 o bé
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c r6. La Jugada fS sena menys convenIent, ja
que aquest peó no està protegit ¡ el podrien
capturar.
AI diagrama nllm. 37 trobem un exemple on la
fitxa que "duplica" l'acció de la dama blanca sobre el punt g7 no és un alfil, sinó una torre. En
aquest cas és convenient per les negres jugar
g6. deixant el peó defensat pels seus dos com panys de '17 I f7 .
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Ara veurem un exemple mes elabo rat. Les
blanques tenen molt avantatge. ja que les negres tenen les peces amuntegades de qualsevol
manera al flanc de dama i els dos alfils blancs
apunten a l'enroc neg re del flanc de rei. Les
blanques guanyen la partida. col·laborant la
dama amb els alfils. La millor jugada és col·locar
la dama primer a "c2", davant de l'alfil de b1 per
amenaçar l'entrada a h7. És eviden t que si es
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moure a "d4" el peó de "d5" només retardaria el final una jugada, ja que la dama blanca podria capturar-lo, mantenint les mateixes amenaces). Ata tenim plantejada una qüestió interessant psicològicament ens resulta agradable atansar la dama fins a
tocar el rei contrari sabent que no la podrà capturar
perquè esta protegida i donant escac de pas. Això
s'aconsegueix amb la jugada Dg7. ¿lOs aquesta la
millor jugada de què disposen les blanques? Sembla que si, ja que força la resposta negra i tot fa suposar que el mat no trigarà a arribar. Però, ¿n'hi ha
alguna de millor? Observem que si juguem Dg7+,
ha de seguir per força ReS ó Re7 i llavors la torre
de f1 pot intervenir jugant Te1+ i el rei negre ho té
cada cop pITjor. Però als escacs és mo~ important
combinar les jugades pel seu millor ordre. De vegades l'ordre de les jugades és la diferència entre
guanyar i perdre. Aqui l'ordre dels factors si que altera, i molt, el producte. De manera que cal aprendre a combinar, tenir visió combinatòria. ¿Què vol
dir, això? No solament saber quan cal fer un sacrifici de material (per exemple, lliurar la dama a l'adversari per tal que una altra peça nostra pugui donar escac i mat), sinó també saber trobar l'ordre de
jugades correcte, tot i que molts cops no és el primer que considerariem, per motius psicològics. la
partida no es guanya donant xecs, sinó ""ament
amb xec i mat; al diagrama la solució més expeditiva no és començar per Dg7+ i després Te1 +, sinó
començar per Te1t, amb la qual cosa priva al rei
negre d'escapar i es tomen a amenaçar els mats
Dg7+ o bé 0118+, ara indeturables (contra f6
segueix Dxf6+ i després Dg7++).
8

h

Juguen les blanques
pot entrar per h7 la partida negra s'arruïna, així
que és raonable suposar que les negres ho evitaran jugant 96. Però això afebleix molt la seva
diagonal de quadres negres (recordem- ho un
cop més: qualsevol moviment d'un peó de l'enroc afebleix la situació i la defensa del rei). Ara
les blanques podran treure'n partit jugant la
seva dama de c2 a b2. Això amenaça mat a g7
o bé a h8, així que les negres caldrà que juguin
Rf8 (no disposen de res més. Després de
l'avenç debilitador d el peó a g6 a què s'han vist
forçades abans, si ara juguessin f6 aquest peó
no disposaria de defensa i les blanques el cap turarien, amb la seva dama, privant ja de qualsevol possibilitat d'evitar el mat , inclosa RfB. i
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Juguem les b lanques
Vegem una altra posició en què és un cavall
qui pot col· laborar amb la seva dama i entendrem per què la parella cavall-da ma pot ser perillosissima: la dama blanca apunta cap a f7 i h7
simultàniament, però aquests dos punts febles
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estan defensats pel rei negre. No tindria sentit
lliurar la dama per un dels dos peons per tal de
fer un xec inofensiu. Ara bé. l'acció de la dama
sobre un d 'aquests dos punt s pot ser duplicada
per la seva lorre Ougant Ta3-(3) o bé pel seu alfil
Ougant Ag2-e4), però hi ha una peça que la reforça sobre tots dos punts alhora: el cavall. Naturalment . les negres no Ilauden hagut de deixar
el seu rei tan sol ni d'allunyar tant les seves peces de la defensa de t'enroc. perquè el cert és
que ara ja no tenen res a fer per aturar els dos
cops (a f7 i h7) simultaniamen t. La jugada Ce4 g5 de les blanques les deixa en evidència. Si ara
les negres provessin de fer g6 seguiria Dxf7+,
Rh8; Oxh7 ++. i altres jugades no ho evi ten tot.
tampoc. Contra 116, per exemple, ¿quina penetració seria més convenient: per f7 o per h7?
Sembla que la primera, ja que porta aparellat el
guany d'un peó, però les blanques faran bé de
no guiar-se per aquestes consideracions. Es
tracta de donar mat. si pot ser, i un peó és un
guany molt trivial, comparat amb això. La jugada més fort a és Oh7+ , a la qual segueix forçadament Rf8 i ara ens trobem amb un tipus de
jugada que ja coneixem d 'abans: Tel ! (tallant la
retirada al rei). després de la qual DI18++ esdevé
inevitable. El fet que les negres puguin capturar
el cavall blanc resul ta. com és lògic. irrellevant.
8

•
•••

•
••

7

6
5

4 •

•

a

b

e

d

e

g

h

Vegem ara un altre tipUS de mat. AI diagrama
llum. 40 les blanques poden jugar Te8. i ens
adonem que això seria mat, ja que el rei negre
no pot escapar (els seus peon s li barren el pas).
Aquest és un tipus de mat molt freqüent. tal
com es presenta el dispositiu de l'enroc (repetim. però, que l'enroc no és pas una jugada dolenta, sinó que hi ha cert s perills específics que
caldra resoldre quan es presentin. De la mateixa
manera que els atacs anteriors podien ser aturats normalment movent un determinat peó de
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l'enroc, aqui n'hi haurà prou. normalment. de
moure un peó qualsevol per donar una sortida al
rei, cosa que es pot fer quan es presenti el perill). Però això no vol dir que sempre que fem
l'enroc calgui moure de seguida un dels peons
per donar una sortida (repetim que qualsevol
movi ment dels peons de l'enroc no deixa de ser
un afebliment de la defensa del rei). Solament
caldrà fer-ho quan el perill sigui a prop.
Per exemple. si a la posició del diagrama
num. 40 les negres acaben de jugar Td8-d5 (tal
vegada per capturar alguna peça blanca).
aquest haura estat et seu error. Abans de fer
això hauria calgut "crear la sortida" o, com es
diu molts cops, "donar aire al rei" . Això sol ferse amb h6. ja que és la jugada de peó que sol
afeblir menys l'enroc. Llavors es podrà treure la
torre sense perill. És clar que l'acció duplicada
pot fer que en ocasions hi hagi l'amenaça de
mat tot ¡ que una torre aparentment la defensi.
AI diagrama núm. 41 podem veu re que, si juguen les blanques. disposen de la jugada Od8+.
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La pèrdua de la dama no es res comparada
amb donar mat. Es tracta. doncs. d 'un sacrifici.
Les negres han de jugar Txd8 i seguirà Txd8++.
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De la mateixa manera, al diagrama núm. 42
les blanques disposen de Te8+ o de Oe8+, jugades que porten al mat, tot i que les negres tenen les dues torres vigilant. Però les blanques
s'imposen per 3 a 2. Aquestes jugades, quan
l'adversari les amenaça, hem de procurar preveure-les per impedir-les o treure'n l'eficàcia. En
aquest cas no convé h6 (ja que l'alfil blanc de
c2 domina igualment l'escac h7), però podria
haver servi t. per exemple, 96, abans que arribés
el mat.
AI diagrama núm. 43 veiem un exemple una
mica diferent: les blanques disposen d'una bonica combinació: no val lliurar la torre amb
Tc8+, perquè el que capturen després de Txe8;
Oxd5 (un cavall) val menys que la torre i no hi ha
per a les negres major perill posterior. Ara bé, es
pot combinar un sacrifici diferent: Dxd5!, i si les
negres juguen Txd 5 reben mat amb TcS (i. si no,
es queden sense cavall impunement). Aquesta
combinació, molt tipica, pertany al freqüent tipus de les que consisteixen a treure del seu lloc
o de la seva actuació una peça contrària que
ens molesta perquè impedeix una jugada forta
que voldríem fer. La "desviem" de la seva tasca ,
sovint amb diversos sacrificis del nostre materia1. Per això s'anomenen combinacions de desviació.
Finalment us mostrem quatre diagrames en
què no indicarem quina és la millor jugada ofensiva o defensiva. Als dos primers juguen les negres i els pertoca defensar-se d'una amenaça
de mat. Als dos segons són les blanques les
que han de trobar la jugada agressiva més forta ,
però ca l fer un sacrifici per tal de poder donar
mat; trobar la jugada correcta serà. sens dubte,
una tasca distreta ¡ gratificant.
(vegeu diagrames)
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EL MÈTODE
EXEMPLES

DESCRIPTIU

D'ANOTACIÓ.

A part del mètode algebraic d'anotació, del
qual hem parlat abans. i que és el que hem uti litzat fins ara, declarat ja fa anys oficial per la
FIDE. hi ha un altre mètode. molt emprat tradj·
cionalm ent als països iberoamericans, al Regne
Unit i en d 'altres llocs, el qual continua essent
majoritari a les pUblicacions nacionals (diaris, llibres. revistes) que parlen d 'escacs i que és
l'anomenat sistema descriptIu. Tam bé n'hi ha
d 'altres, poc usats. dels quals no fem menció
per aquest motiu. Et sistema descriptiu es basa
també en unes coordenades de lletres i números per designar columnes i files respectivament. especificades en el diagrama núm. 48.

meros de fila i després les lletres indicadores de
columna), és SAO per a les negres; per posar un
altre exempl e, el que seria per a les blanques
6C R. per al bandol negre seria 3CR. AI diagrama núm. 48 les numeracions "des del pun t de
vista blanc" de les files (que coincideixen amb
les del sistema algebraic) vénen expressades al
marge de la nostra dreta, i les numeracions "des
del punt de vista negre" vénen ex pressades al
marge esquerre del tauler o escaq uer, Per aclarir definitivament el funcionament d 'aquest sistema donem ara aq uells fragments de partida
que haviem presentat abans novament en el SIStema algebraic que Ilem usat i després en el sistema descriptiu:

PRIMER EXEMPLE
Sis!. algebraic

7

"

Com veiem, pel que fa a les columnes no hi
ha problema: els seus noms es basen en les inicial s de les peces, especificant si cal el flanc al
qual pertanyen. "a". ··b". "c". "d". "e", 'T . "g" i
"h" es transformen respectivament en TO (Torre-Dama). CD (Cavall -Dama). AD (Alfil-Dama). O
(Dama). R (Rei). AR (Alfil-Rei). CR (Cavall -Rei) i
TR (Torre-Rei) . Ara bé. al diagrama núm . 48 hi
ha una cosa que ens sorprèn: les files tenen una
numeració a la dreta i una altra a l'esquerra.
Això es deu a la gran especificitat d'aquest sistema: les blanques compten la numeració des
de la seva ba se (el lloc on es trobaven les seves
peces al començament de la partida) i les negres des de la seva, essent. per tant. la numeració d'una fila diferent des del punt de vista de
les blanques i des del punt de vista de les negres.
Així. el que per a les blanques és 4AO, per
exemple (una altra diferència amb el sistema algebraic és que aqui es col·loquen primer els nú-
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51st. descnptlu

1.- e4. e5;
2. - Ac4. Cc6;
3.- Cf3. Ae7;
4.- Cc3. d6;

1. - P4R. P4R ;
2. - A4AO. C3AO;
3. - C3AR. A2R.
4. - C3AO (o C3A;
aqul ens podem estalviar el flanc, ja que no
pot Ilaver-I,i confusió.
Ho farem aixi d 'ara endavan l) 4.-.... P30 ;
5. - O-O, C16;
5. - O-O. C3A;
6.- P4D. O-O;
6.- d4 . O-O;
7. - d5. Ca5;
7. - P5D. C4TO;
8. - Ad3. b6;
8. - A30. P3C O;
9. - Ce2. Cb7 ;
9. - C2R. C2C;
10.- Cg3. Ag4; 10.- C3C. A5C;
11.- h3. Ax13;
11 . - P3TR. AXC;
12.- Oxf3 . Od7; 12.- OXA. 020;
13.- Cf5. Ta-e8; 13.- C5A. T1 TO-1R
(o, més senzillament,
TO- 1R; indi car el flanc
de procedència és suficien t en aquests casos
per saber de quina
torre, cavall. etc., es
IraCla);
14.- CXA +;
14.- Cxe7+ ;
Com observem en aquesta jugada i en d'altres anteriors. en el sistema descriptiu hi ha el
costum de posar. quan es captura una fitxa. de
quin tipu s de peça es tracta, en lloc de la casella on es trobava situada la cap turada. En cas
de con fusió s'especifica el flanc on es trobava
la "morta". o bé la fila, segons el que sigui més

aclaridor. Així. suposem que un cavall blanc, situat a 5AR (el que anomenavem f5 en el sistema
algebraic), pot capturar: un cavall negre, situat a
l'escac que, des del punt de vista blanc, s'anomena 60; un altre cavall si tuat a 6TR; una torre
negra situada a 4TR; una altra torre situada a
7CR; un peó negre Que es trobi a 3CR i un altre
que es trobi a 3R (sempre parlem des del punt
de vista blanc). Les captures respectives s'indicarien aixi: CXCD. CXCR. CXT4. CXT7. CXP3CR
(aquí cal especificar-ho tot , ja que coincideixen
flanc i fila dels dos peons negres) i CXPR.

darrers, en què us recomanaríem que tractéssiu
de trobar la millor jugada, abans de consultar
les solucions que us donem al final de tot. Els
comentaris que es fan després de cada diagrama us poden ajudar, potser.
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SEGON EXEMPLE
Sist. algebraic
1.2. 3. 4. 5. -

d4. Cf6;
Cf3 . d6:
Ag5. Cb-d7;
e3. g6:
Ae2. Ag7:

6. - O-O. O-O;

3

Sist. descriptiu
1.- P4D. C3AR:
2.- C3AR. P3D:
3. - A5C. CD-2D:
4.- P3R. P3CR;
5. - A2R. A2C:

6. - O-O. O-O;

7. - c4. c6:
7. - P4A: P3A;
8. - C3A. DI R;
8. - Cc3. De8:
9.- Tel. h6:
9.- T1A. P3TR:
10.- Ah4. e5:
10.- A4T. P4R;
11 .- dxe5. dxe5; 11.- PxP. PxP:
12.- Dd6. De6: 12.- D6D. D3R;
Com veiem, pel Que fa a la captura de peó
que han fet les negres darrerament i a la recaptura de les blanques, ha estat suficient posar
PXP. ¿Què hauria passat si diversos peons haguessin pogut captu rar peons contraris? En
aquest cas hem d'especi ficar de quins es tracta .
Usualment, sera suficient posar una lletra o número al lloc adequat per desfer definitivament
l'ambigüitat produïda. Les fórmules poden ser a
l'estil d'aquestes: PAXP. P5XP. PXPC. PXP6.
Com veiem, les especificacions de fila i columna
del peó capturador ¡ del peó capturat ens ofereixen quatre possibilitats diferents. En el cas ex cepcional que cap d 'aquestes no trenqués alguna possible ambigüitat de l'anotació, podem escriure un signe més, com ara: PAXP6, PAXPR,
P4XPT. I, en un cas extrem, podem arribar a escriure una cosa així: P5CRXPT. Però és dificil
que no puguem estalviar-nos d'escriure una jugada tan llarga.
I acabem. Ens queden moltes coses per dir,
com és natural, però en una altra ocasió podrem continuar, potser. Mitja dotzena d'aquestes coses les mostrem en aquests diagrames
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En aquest diagrama velem una di ficultat que
es donara sovint al mat que pot fer la dama,
col·laborant necessàriament amb el seu rei contra el rei contrari sol. La millor jugada serà la
que restringeixi al màxim la mobilitat del rei enemic, però compte amb el perill que les negres
restin ofegades, perill que ja coneixem!
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Aquf hi ha dues torres lluitant contra el rei negre, i són perfectament capaces de "liquidar-lo"
elles soletes, sense coHaborar amb el propi rei ,
a diferència del que succeeix amb la dama. El
problema que plantegem és: les blanques ju guen i han de forçar el mat en tres jugades. No
es tracta de trobar qualsevol mat en tres jugades, possible tal vegada per un error del bàndol
negre, sinó una línia que no deixi que les negres
s'escapin del mat. Això només és possible
d'una determinada manera.
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Aquí hi ha una sola torre un cavall, i un peó el
qual es troba massa llun y per intervenir en el
nombre de jugades que ens fixem novament:
quatre són en aquest cas les imprescindibles
per donar mat al rei negre. El problema és una
mica mes difícil que els anteriors. ja que les
blanques han de lluitar novament en contra del
perill d'ofegat i, a més, pot haver-hi diverses
variants (les jugades negres no són totalment
forçades) amb diferents mètodes, si bé molt
semblants entre si. per forçar el mat en ca-

dascuna.
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Aquí una de les quatre peces blanques pot fer
un atac doble: és a dir, es po t moure de manera
que amenaci dues peces més va luoses que ella
(aquest és el factor que fa més perillós l'atac).
Ara bé, l'atac no és tan temible com pot semblar. Es demana trobar l'atac i la defensa salvadora de qlJè disposen les negres.

(vegeu diagrama)
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Novament hi ha una possibilitat d'atac doble.
Però aquest cop la cosa és més senzilla: no hi
ha defensa salvadora J
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Una cosa semblant a l'a tac doble: s'amenaça
una peça i darrera d 'aquest atac hi ha alguna
cosa més. En tot cas, les blanques surten guanyant per força.
Per acabar. us oferim les solucions d'aquests
darrers sis exemples: diagrama núm. 49. La ju gada més exacta és Dd7 . acorralant però no del
tot. El rei negre pot osciHar indefinidament entre
a8 i b. si bé no cal fer-lo patir massa estona!
Rc6 permetrà de seguida que la dama doni mat.
per exemple amb Db? Ob4 hauria estat també
una bona primera jugada (per tal de continuar
igualment amb Rc6). Diagrama num. 50: l'únic
mat en tres jugades és: 1.- Tf6, R es mou a
qualsevol lloc; 2. - Th?+, Rei mou i Tf8.
Diagrama núm. 51: 1.- Tg2 !, i ara si les negres fan Rh? segueix 2. Th2+, (també valdria
aXb3); 2. - ... , Rg8 ; 3. - axb3, Rf8; (forçada): 4.TI18 mat. Si a la seva primera jugada les negres
mouen el peó (o capturen el peó blanc), les

blanques maten el peó negre amb la seva torre.
Per exemple: 1. - .... bxa2; 2.- Txa2, i ara, si
Rh7. 3.- Ta8. Rh6 (forçada), i Th8 mat. I si, en
aquesta darrera línia, les negres juguen 2. - ....
Rg8: llavors segueix 3.- Th2, Rf8 (novamenl forçada) i Th8 mat. Qüestió de lócnica!
Diagrama núm. 52: Ce? és la jugada perillosa,
ja que amenaça dues peces negres indefenses
(la dama) o com a mínim més val uoses que el
cavall (la torre), però existeix un recurs: les negres amenacen quelcom més valuós que la
dama (és clar. només pot tractar-se del rei) . Les
negres responen Dh8 + i quan el rei blanc es
defensa poden treure la torre atacada, les negres han usat el que s'anomena una "amenaça
intermèdia"' o simplement '"jugada intermedia'·.
Aquestes jugades és molt freqüent que es passin per alt quan es calculen les possibilitats futures de la part ida. Així doncs, estiguem al cas!
Diagrama núm. 53: aquí l'atac doble no té

contrareplica. El fa el modest peó: c4-c5. Les
dues peces atacades es troben defensades (el
cavall pels peons i la dama: l'alfil, pel peó, la
torre i la dama), però la gracia és que va len molt
més que el peó, així que aquest es canviara
amb gust per qualsevol de les dues. Cal procurar com a norma no deixar les nostres peces
més valuoses a l'abast de l'atac de les menys
valuoses del contrari, en particular dels peons.
Diagrama núm. 54: la jugada és Tg8+.
D'aquest escac es pot dir que "travessa" el rei
contrari. Aquest s'ha de moure per força (no pot
cobrir-se de cap manera ni es pot capturar la
torre) i es perd el cavall indefens que hi ha
darrera. Val menys que la torre , però, com que
és gratis... Es pot dir que això és una mena
d'atac doble, encara que la torre , amb la seva
primera jugada, ataqui el cavall amb ';raigs X".
I això és tot. Molts èxi ts. que us ho passeu bé
i fins una altra.
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REGLAMENTACiÓ GENERAL DE COMPETICIONS
DE LA FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS
1.

ARTICLE PRELIMINAR

1. \ . Els presents reglaments seran vàlids per a
competicions d e ra F. C. d'E. El Que no estigui especl-

fical s'haurà de consu ltar en ets reglaments de la
F.I .D.E.
, .2. Les circulars de la federacIó Catalana d 'Escacs podran modificar en determinats punts el present
reglament.
1.3. Un exemplar d'aquests reglaments haura d'estar a diS P OSICiÓ de qualsevol Jugador Visitant quan
s'habiliti un determinat local de joc.
1.4. No sera conSiderada Circumstància atenuant
per a l'aphcaCló dels presents reglaments. o les oportunes sancions. el seu desconeixement.

2.

DISTRIBUCiÓ DE GRUPS D'EQUIPS

2. 1. Seran dlstnbuïts en dues DiviSions i quatre Categones mes.

2.2.

Els eqUIps seran agrupats per zones geogràfi-

ques. tanl com SIgUI possIble, tenmt en compte que SI
es troben en la mateIxa categoria diversos equips d'un
mateIx club, es conSIderara la poSsibilitat dïnclourel s
en grups diferents.
2.3. Per a les delegaCIons de Tarragona. lleIda I
GIrona , nomes hi haurà tres Categones, Ja que les
dues DIviSIons agrupen tol Catalunya.
2.4. Esta autoritzada la COInCIdència de dos o més
eqUipS del mateIx club en una mateixa categona o en
la 2a. DIVISiÓ de Catalunya .

3. FASES FINALS DEL CAMPIONAT D'EQUIPS DE
CATALUNYA

3. 1. Jugaran a la., 2a .. I 3a. Categories els cam pions de les quatre delegaCions per sistema ell mlnaton. A la 2a. DIVISIÓ es fara un sIstema tIpUS Play-Off .
3.2. Tots els encontres de les finals d'equlps de
Catalunya es Jugaran amb el nombre d 'escaquers més
ampli dels previstos per a les quatre delegacions.

4.

INSCRIPCION S I RENÚNC IES

4.1. Normes generals
4.11 Per a les proves ofiCials de la F. C. d'E. I per
a les proves homologades per aquesta . tots els partIcIpants hauran d'exhIbIr la corresponent llicenCIa federatIva en vIgor o la credenCIal de Jugador I presentar-la
a requenmen t dels nvals, arbitres i delegats.
4.12 Els Jugadors classIficats directament per a
qualsevol final d'una prova indiVIdual de caràcter oficial
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hauran de confirmar la seva pa!1IClpaClo amb qUinze
dies d'antelacIó.
4. 13 En el Campionat d 'EqUips de Catalunya es
obligatòria la InscnpclÓ de tots els eqUips de 3a. I superiors en Barcelona; en les delegaCIons: 2a. I supenors.
4. 14 En les proves mfantlls es podran Ulscnure els
Jugadors que el 1r. de gener de l'any en què es juguI
no hagin fet catorze anys.
4. 15 En les proves luvenlls es podran mscnure els
jugadors que el 1r. de gener de l'any en què es JuguI
no hagin fet Vint anys.
4.16 Per a la forma de ler les mSCrlpclons, vegeu el
punt 5.4 .
4.2. Renuncies
4.21 Campionat d'Equips de Catalunya
4.211 Hauran de comuntcar-se per escnt a la F. C.
d'E., essent o no cobertes a criteri de la ComiSSIó Esportiva, d 'acord amb la data en què s' hagm comunIcat.
4.2 12 Teòricament només es cobnran vacants prodUldes ala. I 2a. Divisions de Catalunya:
a} la. D/V/SID: cobnra vacanl qUI hagI perdut la promoció d'ascens de la 2a . DIVISIÓ: despres. qUI hagi ob\lngul més punts en qualsevol grup de 2a. DIVISiÓ, i, SI
estan empatats. faran un matx de desempat o be seran sortelats pubhcamant (a cnterl de la ComlSSIO Esportiva).
b} 2a. D/vlslo:
b I} poSSibles vacants de delegaCIons: es cobnran
per l'immedial classIficat. En cas de continuar la vacanl , es cobrira a criteri de la Comissió Esportiva .
b2} vacant d'un eqUip de Barcelona: es cobnrà amb
el millor classIficat de 1a. Categoria, de Barcelona de
lots els grups, que hagi obtingut més punluaclo. SI hi
ha empat es farà un matx de desempat o sorteIg public
(a cnteri de la COrnJSSIO Esport iva) .
4.22 Abso lut, Pret. Especial i Obert (grup A )
4.221 Toles les renunCIes dels classificats directament seran cobertes per ELO: SI hI ha empat tindran
preferència els que no hagin estat sanCIonats pel Comllè de Competlclo : despres decidIra la tl\ulaclo: SI
perSIsteiX l'empat tindrà preferènc13 el millor classIficat
de la temporada antenor: a la fi se sortejarà publlcament.
4.23 Juvenil , Infantil i Femení
4.231 Es cobnran a cntef1 de la ComlSSIO Esportiva.
5. DELEGATS
5. 1. Concepte ¡ funcions
5. 11 Els delegat s són el vlllcle de relaclo entre la
secretaria de la F. C. d ·E. I cadascun dels clubs afi llats
a aquesta. Hauran de conèIxer per1ectament els reglaments, assessorar els jugadors del seu club I tramitar

lot s els documents oficials a la F. C. d'E.
5.12 Tant en els enfrontaments d 'equips com en
els mdlviduals (quan s' hagi ofert el local de joc) actua·
ran com a àrbitres amb les limitacions Que s·assenya·
Ien al llarg d'aQuest capítol.
5.2. Documents a presentar a la F. C. d'E. per al
tràm it de llicències dels jugadors
5.21 Relac ió per esc rit dels canvis de club dels
Jugadors de la. Categoria o preferent. indicant el club
de procedència.
5.22 Relac ió per escrit dels ascensos de categoria dels jugadors indicant els torneigs on van pUjar
I amb quina puntuació.
5.23 Imprès de relac ió de jugadors per participar en els ca mpionat s d 'equips de Catalunya: la relacIó dels jugadors de preferent es farà per estricte ordre d 'ELO i la resta de jugadors per ordre de categories per triplicat.
5.24 Imprès M. G, D , o part d'afiliació a la Mutua
General Depo rtiva relacionant a tots els seus Jugadors
afiliats, però SEPARANT EN UN IMPRÈS ELS JUGADORS DE la. I PREFERENT, EN UN ALTRE IMPRÈS
ELS DE 2a. I 3a.
e:s Imprescindible Indicar el nombre nacional dels ju·
gadors de la. o preferent, aixi com el seu numero de
telèfon , per poder ser aVisats en cas d'alguna emer·
gèncla. Aquests Impresos es presentaran per DUPlI·
CAT,
5.25 Imprès de llicència FEDA (cos petit) per a la
la. Categoria i preferent. Els Jugadors que no tingum
numero nacional hauran de presentar també els dos
cossos grans d'aquesta llicència, a més a més d'una
fotocòpia det cos petit perquè es pugui realitzar la seva
tramitació a la FEDA.
5.26 Impresos de llicència de 2a . i 3a. catego·
ries degudament complimentats.
5.27 llicències antigues en els casos de renovaCiÓ o canVI de club.
5.28 Jugadors menors de catorze anys (infantils),
hauran de presentar DUES FOTOCOPIES DEL LLIBRE DE FAMILIA,
5.3. Ampliació de les llistes de jugadors
5.31 Tràmit
5.311 Per Jugar proves d'eqUIps s'haurà de presentar un Imprès nou de relació de jugadors conforme a
l'apartat 5.23 anomenant només els afegits.
S'assignarà un numero bis a la relació, segons la categona I la força del jugador. Haurà de cursar-se la Ihcèncla I altres reqUisits . com el MGD.
5.3 12 Per a proves IndIVIduals haurà de presentar
només l'imprès MGD I la llicència.
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5.32 Reg lam entació
5.32 1 Abans de les darreres rondes de la fase prèvia del Campionat d'EqUIps de Catalunya, la llista d 'ordre de forces dels Jugadors d 'un club podrà ser amphada amb Jugadors que encara no hagin tramitat llicènCia, tenint en compte que, d'acord amb la força
teòrica del Jugador, augmenlarà el nombre de titulars
de l'eqUIp corresponent.

5.322 SI un jugador vol renovar la llicència per participar en una prova individual , ho haurà de fer abans
de la fi del termini màxim d'admissió d'inscripcions de
la prova en qüestió.
5.4. Inscripcions als ca mpionat s
5.41 S'hauran de fer per escnt , en paper timbrat
pel club. Ouan es presenti en mà, haurà d'anar acompanyada d'una còpia que segellera la F. C. d'E. amb la
data d'entrada i, quan es laci per correu, haurà de ser
"certificat"
5.42 Es laran constar les següents dades:
5.421 En proves d'eqUips
a) prova
b) nom de l'equip
c) categona al començament de la temporada (1 de
juliol)
d) observaCions
5.422 En proves indiViduals
a) prova
b) nom complet de Jugador
c) categoria actual
d} situacions especials de ls Jugadors (hauran de
presentar-se documents acreditatius)
e) SOHICitud, si escau , d'habl hlació del local del joc
f) locals alternatius que poden ser considerats locals
propis (dos), tentnt preferència , òbVIament, el local propi en rondes alternes.
g) nom i dades de dos delegats (pnnclpal I auxlhar)
quan se sol· hciti l'habilitaCIÓ d'un local. Els delegats
hauran de ser substituïts en cas d'eliminació o retirada .
h) en proves Juvenils i Infantils, posar la data de naixement i edat
í) observacions: a la provinCia de Barcelona no es
podrà soHlcltar l'habilitaCIÓ d 'un local de joc al qual no
es pugUi arnbar en 70 minuts amb els mitjans oficials
de transport des del centre de Barcelona ciutat (aIxò
afecta només, en pnncipl, les categones de la. i superiors: les afectarà totes si no es lessin grups geogràfics
com està previst per a la resta); a més d'aQuesl requisit, els clubs hauran d'oleflt un mlnlm de 10 jugadors
inscrils I un mínim de capacital del local per a 15 escaquers.
Els clubs que vulgUin aSSOCIar-se, als efectes delloeal del Joc , hauran de fer-ho constar en l'apartal d'observacions a la seva soHicltud.
5,5. Funcions del delegat loca l abans de l'inici
d'un encontre o sessió
5.51 Haurà de comprovar la posició de les agulles
dels rellotges (a 1, a2) I l'estat de funCionament
d'aquests, coHocant-los a les taules, al costat dels escaquers i les plantlles d'anotacIó.
5.511 Ouan la sessió sigui de sis hores, els rellotges hauran de marcar les 2 h 59 mln. fent el primer
control quan el rellotge marquI les 5. La sessió de SIS
hores tindrà dos controls, el primer al cap de les quatre
primeres hores i el segon al cap de les sis (ritme de 20
jugades/hora).
5.512 Les peces blanques correspondran als escaquers senars de l'equip local; tanmateix , en proves IndiViduals les blanques correspondran als jugadors ano-
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menats en primer lloc a les llistes d'enfrontaments de
les diferents rondes de joc, quan no es jugUI en sistema Round-Robin (lliga).
5.52 Haurà d'omplir l'acta conforme a l'apartat 5.9.
5.53 Haurà de disposar d 'un exemplar dels presents reglaments, les circulars informatives de la F, C.
d'E. i els diversos impresos necessaris, així com sobres "secreta".
5.54 El delegat custodiara l'acta I els sobres "secreta" entre sessions de Joc.
5.6. Documents que haurà de presentar al delegat
de f' eq uip rival (proves d'equips)
5.61 Full d 'alineacló dels jugadors, especificant el
nom complet, número de llista I categona d·aquests.
5.62 llista ofiCial de Jugadors per ordre de forces,
segellada per la F. C. d'E., per a la participacIó en el
campionat d'equips.
5.63 Credencials federatives o DNI dels Jugadors.
5.7. Comunicació de resultats
5.7 1 Un responsable de cada club haurà de comunicar tols els resultats dels seus eqUipS, tant si han
guanyat com SI han perdut , des de la flnalitzacio del
matx , mitjançant el contestador automàtic de la FCE ,
fins a les 13 hores del primer dia feiner després de la
celebracIó de l'encontre.
5.72 A les delegaCions de Lleida, Tarragona, I Girona, quan la prova no afecti la resta de Catalunya , es
comunicaran els resultats directament a la DelegaCió,
encarregant- se aquesta de comuOlcar-los a la F. C.
d'E. , alxl com d'envlar les actes.
5.8. Document s a presenta r a la F. C. d 'E. o a la
Delegac ió
5.81 Després d 'un matx d'equips o d'una confrontació IndIVIdual.
5.811 Acta, dms del termml màxim de tres dies feiners a partir de la data en la qual s'hag i celebrat J'encontre.
5.8 12 Planil1es, per duplicat (tots dos originals), SI
s'enfronten Jugadors de preferent I superiors, en proves Individuals, o eqUIpS de la, I superiors, Aquestes
planilles es lliuraran en sobre separat, Indicant "arxIu".
5.813 Sobres "secret a" , quan caigUI, segons els
reglaments.
5.814 Justificants d'endarreriments,
5.9. Forma d'omplir l'acta
5.g 1 La meitat esquerra, en proves d'equips, està
destinada a l'equip local, fent relació idèntica al fu tl
d'alineaCIÓ presentat al delegat de l'eqUIp rival. SI la
prova és indiVidual , al marge esquerre, s'anomenaran
els Jugadors de bJanques pel mateix ordre en qué hauran sortit a la circular de la F. C. d' E. La meitat de la
dreta es farà servir per a l'eq Uip visitant o els jugadors
de negres.
5.92 tS molt Important Indicar els nom s dels Jugadors, el club al qual pertanyen, l'ELO , en cas de ser
preferents o supenor o la Categoria : òbViament, el resultat aconseg uit, eJ numero de llista. i, a rapal1at x,
els signes "X", "C" o ·'0 ", que volen dir respectivament
"Incompareixença". "contlnua" (en proves mdlvlduals
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en què per la seva puntuació quedaria eliminat) I "observaCions" al dors de l'imprès.
5.93 SI durant la partida succels algun mCldent que
no poguessin resoldre els delegats, prèvia consulta
dels reglaments, s'haurà(n) de suspendre la{es) partldates), efectuant jugada "secreta'" I anolant al dors de
l'acta ambdós delegats ilo Jugadors la seva verSIÓ amb
la signatura d'assabenlat del rival. La jugada "secreta'" ,
en tot cas, pot efectuar-se "sub-condlclone (vegeu
l'apartat 9) . L'acta I els sobres "secreta" hauran d'anar
dins d'un sobre tancall signat per delegats I Jugadors.
5.94 AI dors de l'acta es laran constar també les
suplències que haglll tmgut lloc, Ja no presentació de
qualsevol document obllgaton l, en general, el Que
conSiderin convelllent els delegat s o els Jugadors. Els
delegats hauran de Signar amb especificacIó del DNI I
nom complet.
R

5.10. Canvis de domici li
El canvI de domiCIli social o de con espondéncla dels
clubs s' haurà de comunicar per escrit , af mes aViat
possible, a la F. C. d 'E. per correu certlllcat. En cas de
no efecluar aquesta comun ic;JCló qumze dies abans
del començament d'un campionat , el club tindrà l'obligació d'aVisar, també per correu certificat , els clubs
afectats que s'hagm de desplaçar a la nova adreça.
6.

IDENTIFICACiÓ

6,1, Equips: vegeu l'apartat 5.6
6,2, Individuals
6.21 Cada jugador haurà d 'Identificar-se amb la
credenCial segellada per la F. C. d'E, o bé el DNI.
6.22 Als campionats Infantils els Jugadors, a més
de la credenCIal , hauran d'ldenllflcar-se amb una fotocopia del Ihbre de familia.
6,3. Torneigs homologats
L'organització serà responsable del fet que tots els
jugadors IIngum tramitada correctament I en vigor la
seva llicenCia ofiCial de la tempor<lda corresponent.
7,

COMPOSICiÓ I ALINEACiÓ DELS EOUIPS

7.1, Composició quant a nombre de jugadors al
Campionat de Ca talunya d 'Equips
7.11 Primera, segona Dlvlslo I primera Categona:
deu jugadors.
7.12 Segona I tercera Categona' VUit Jugadors.
7.13 PromOCió a lercera: quatre lugadors.
7.1 4 Les delegaCions de Tarragona. lleida I Girona
poden variar el nombre de Jugadors de les categories
provmcml s, però en les Fmals del Campionat de Catalunya d'EqU ips s'alendran al model exposat als articles
7.1 I 1 7.12.
7,2, ComposiciÓ dels primers equips i dels filials
7.2 1 El pruner eqUip (~ A ") estarà format per tants
jugadors com siguin necessariS, a fa categoria que ostenll, per disputar un encontre. sempre d'acord amb la
llista segellada per la F. C. d·E. d'ordre de forces dels

jugadors. Aquests jugadors seran els titulars al primer
equip.
7.22 Els jugadors titulars d'un equip mai no podran
jugar en un equip considerat d'inferior categoria
d'acord amb la relació d'ordre de forces.
7.23 Si un jugador té un número N bis, aquest serà
titular del mateix equip que el jugador amb el número N.
7.24 Dels equips filials seran titulars tants jugadors
com siguin necessaris a les categories corresponents,
a continuació dels que hauran d'abastar com a titulars
els equips de superior categoria.
7.25 Com que els equips filials seran anomenats
amb les lletres "B", "C", "O", etc., tot i essent de la mateixa categoria, o inclusivament del mateix grup
d'equips, seran considerats de superior categoria a
efectes d'alineacions, els equips anomenats amb la lletra anterior.
7.26 Copa Catalana: a les dues divisions i a la.
Categoria es podran formar dos equips de cinc jugadors titulars (dels quals un actua com a reserva) segons l'ordre establert a la llista oficial dels deu jugadors corresponents teòricament a l'equip. Els filials es
poden anomenar A-2, B-1 , B-2, C-l , ... , essent l'A-l el
primer.
7.3. Alineacions d'equips
7.31 A l'inici de l'encontre, els delegats intercanvien el full d'alineació dels seus jugadors. En el full
d'alineació poden trobar-s'hi inclosos jugadors titulars
d'equips inferiors, tants com hagi considerat necessari
el delegat.
7.32 En totes les categories els jugadors hauran
d'alinear-se per rigurós ordre de forces: és a dir, que
mai un jugador no pot jugar darrera d'un altre amb número de llista superior (Teòric més fluix), llevat del cas
de substitució o suplència tractat en el punt 13.
7.33 En el cas que autoritzats per la F. C. d'E., dos
equips juguessin una ronda del campionat en una data
diferent de la programada en el calendari oficial. no es
podran alinear en aquest encontre els jugadors que
hagin participat amb un altre equip en diferent data
però corresponent a la mateixa ronda.
7.34 Un jugador no podra constar en dues actes
de diferents encontres corresponents a una mateixa
ronda.

8.

ESTRANGERS

8.1. En equips de cinc jugadors, podrà actuar només un estranger: el màxim és de dos per equip fins a
deu jugadors.
8.2. Els jugadors de nacionalitat andorrana no seran considerats estrangers.

o matx tindrà validesa la interpretació del Comitè de
Competició respecte d'aquella situació que hagi produït la doble interpretació. Aquesta situació ha d 'estar
reflectida al dors de l'acta assenyalant el temps que
marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix
l'incident.

10. AJORNAMENTS I PARTIDES INACABADES
10.1. Les partides inacabades que no decideixen el
punt global d'un matx, i siguin avaluables, hauran
d'arribar al control de les sis hores, després del qual
s'enviaran a la Federació per a la seva anàlisi. Si es decideix el matx en la segona sessió, i hi ha partides no
decidides, s'haurà d'esperar al primer control de
temps per ser enviades a la Federació. Tanmateix, i
només quan estiguin d'acord ambdós jugadors i el
punt no decideixi el matx, podran jugar a "finish" amb
un quart d'hora per a cada jugador.
10.2. Tant en un encontre d'equips com individual,
després de la segona sessió, si la partida no s' hagués
decidit, s'efectuarà jugada secreta en un temps màxim
de 15 mino Tota la documentació, dins d'un sobre tancat, caldrà enviar-la amb caràcter d'urgència a la FCE
a l'atenció del Comitè de Competició, signat pels dos
delegats i indicant a més a més el telèfon d'ambdós jugadors.
Si el Comitè decideix que la partida s'ha de continuar en tercera sessió es jugarà en el mateix local de
joc en què es va disputar rencontre, a ,'hora i dia que
indiqui el Comitè.

11 . SECRETES
11.1. A més del que s'indica a l'articulat del reglament de la F. I.D.E. , ambdós jugadors hauran d'haver
anotat , escrit en lletra ¡ a continuació de la relació de
situació de les peces, el nombre total d'aquestes que
resten a cada bàndol, tancant a continuació el sobre i
signant-lo al darrera.
11.2. El jugador que fa la secreta no podrà anarse'n del seu lloc fins a haver aturat els rellotges, després de la qual cosa no podrà rectificar el moviment
inscrit com a "jugada secreta".
11.3. El sobre "secreta" serà custodiat pel delegat
del local.
11.4. En els campionats que no siguin arbitrats per
àrbitres titulats (no es considerarà àrbitre un delegat),
no s'obrirà el sobre que té la jugada secreta si no és
en presència d'ambdós jugadors, podent-se posar en
marxa el rellotge del jugador absent en el moment de
la represa de la partida.
12,

9. JOC " SUB-CONDICIONE"
Quan els jugadors i/o delegats no es posen d'acord
en la interpretació dels reglaments, poden jugar "subcondicione~; és a dir, que sobre el resultat de la partida

ENDARRERIMENTS I INCOMPAREIXENCES

12.1. Comptant des de l'hora oficial d'inici de l'encontre, un jugador perdrà la seva partida passada una
hora sense haver estat substituït, tenint en compte que
si l'enfrontament és entre jugadors de diferents localitats, el local no pot abandonar el local de joc fins pas-
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sats 90 minuts, perquè SI abans d'aquest termini es
presentés el visitant demostrant Que el seu endarrenment ha estat degut a Irregularitats dels mitlans oficials
de transport . podrà començar la partida o el matx sota
les segLients normes: 60% del temps passat a càrrec
del visitant, i 40% a càrrec del local: els justificants
s' hauran d'enviar al Comitè de CompeticIÓ perquè admeti o no la seva validesa.
12.2. Un jugador es considera a tots els efectes de
la localitat d'on és el seu club .
12.3. Si un eqUip no ha presentat la meitat dels
seus jugadors a l'IniCI de l'encontre. tots els rellotges
funcionaran a càrrec seu, i no pot començar a jugar
cap dels presents. Al final del termini reglamentari sense haver-se presentat la meitat de l'equip, aquest es
considerarà Que ha perdut per incompareixença.
12.4. Als renuaments del JOc ajornat , també perdrà
la partida per incompareixença un jugador que no es
presenti en el termim màxim d'una hora.
12.5. En els casos d'inclemències meteorològiques. nevades, onades de fred . etc., sera la F. C. d'E.
qui decidirà si es tracta d'un cas de força major, i SI la
ronda de joc s' ha d'ajornar lotalment o parcialment.

13.

SUPLENTS

13.1. Serà suplent tol Jugador titular d'un equip inferior. Independentment de l'equip presentat iniCialment al delegat contrari. Mal un titular d'un equip pot
ser suplent d'aquest equip.
13. 11 El jugador suplent haurà de tenir un número
de lli sta supenor (teòric més fluix) que el Jugador suplit.
13.2. A partir dels primers 20 mino de Joc podran
efectuar-se dues suplènCies en equips de vuit o més
Jugadors; en equips de menys de vuit jugadors només
podrà haver-hi una suplència. El temps màxim per
efectuar una suplènCia és d'una hora després de l'hora
ofiCial.
13.3. Un jugador no en podrà substituir un altre
que hag i estat alineat en un encontre corresponent a la
mateixa ronda en un altre eqUip, encara que la ronda
es jugUI en dates diferents per a ambdós eqUips.

14.

RETIRATS I ELIMINATS

14. 1. Dues incompareixences, tant en campionats
d'equips com als individuals. suposen d'eliminació de
la competició.
14.2. Retirats:
14.21 Els jugadors que en proves indiViduals part icipin en Categona preferent no podran retirar-se de
cap torneig al qual s'hagin Inscnt, llevat d'una justificació acceptada pel Comitè de CompetiCió.
14.22 Seran retirats automàticament dels torneigs
de 1a.. 2a. i 3a. categoria a l'individual de Catalunya
els Jugadors que no tinguin Ja opció a l'ascens per la
puntuaciÓ que tenen. ¡ no hagin comunicat expressament a la F. C. d'E. el seu deSig de continuar en competició.
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14.3. Els jugadors o eqUipS retirats o eluninats després d'haver arribat a la meitat del torneig continuaran
amb la puntuacIó obtinguda finS a aquell moment als
efectes de la classificació.
14.31 Si un equip o jugador es retira o és ehminat
abans de la mettat del torneig, seran anul-lats tots els
punts fets, als efectes de la classificacIó.
15.

SUPERPOSIC iÓ DE CALENDARIS ESPORTIUS

15. 1. SI un jugador o eqUip queda afectat per la superposiclo de calendari esportiu de la F. C. d·E. i els de
la FEDA o ta F.1.0.E .. haurà de sol· licitar per escnt ,
amb la suficient antelació, a ta F. C. d'E. que estudi'- el
cas per Iai de trobar una solució factible i d'acord amb
els reglaments.
15.2. Si la prova que se superposa amb el calendari català no és de car¡kter oficial , és a dir, que és de
caràcter amistós o bé un obert . per exemple. la ComlSsia Esporti va de la F. C. d·E. està facultada per deCidir
si la prova en Qüestió es pot conSiderar oficial a bé no
s'admet la superposició. amb la qual cosa no s'avançaria o endarreriria cap partida ni cap ronda.
15.3. Si per l'esmentada superposició de calendaris es variés el calendari de la F. C. d·E .. el local de Joc
previst no variarà.
15.4. Si varia el calendari d 'una prova que es juga
pel sistema Round Robin (lliga), la Comissió Esportiva
deSignarà dissabtes i dies festiUS (SI pot ser abans de
la ronda corresponent) per a jugar les partides Que estiguin afectades.
15.5. Ouant a les alineaCions, en proves d·equips.
local i viSitant hauran d'avançar les alineacions dels escaquers corresponents als Jugadors afectats , en sobre
tancat indicant el contingut. La resta de Jugadors diSputaran l'encontre normalment en la data senyalada al
calendari si la Comissió no es pronuncia en cap altre
sentit.
15.6. Ouan estigui afectada la darrera ronda d'una
competició i els llocs classificatoris més importants,
aquesta ronda serà endarrerida.
15.7. Ouan estigui afectada una ronda de la Copa
Catalana. la ComISSió Esportiva decidirà SI l'equip Implicat pot passar a la seguent eliminatòria sense Jugar.
15.8. Si la prova és individual i se sorteja pel sistema SUlS, afectant només una ronda, la Com iSSió Esportiva designarà un dia per Jugar la(es) partlda(es) enIre la ronda afectada I tres dies desprès de la seguent.
15.81 Si afectés més rondes consecutives. el(s) jugador(s) haura(n) d'escollir entre les dues competiCions.
15.82 SI succels (15.8.) a la darrera ronda d'un
campionat. aquest podria ajornar-se a criten de la Comissió Esportiva de la F. C. d·E.
15.9. Els jugadors estrangers no estaran afectats
per aquest article quan no representin el nostre lemlon.
15. 10. No s'acceptarà l'avenç ni el canvi de local
en les dues últimes rondes de qualsevol campIonat oficial o homologat de la FCE. llevat del que s'ind ica a
t'apartat 15 de superposicIó de calendan s. En qualsevol cas es neceSSitarà el permis de la Comissió Esportiva per a una modificaCIÓ de data o de local de joc.

COMITÈ DE COMPETICiÓ
1.

COMPOSICiÓ I FUNCIONS

1.1. Es escollit a l'Assemblea General Ordinària de
Clubs anyal.
1.2. Les seves funcions s6n, bàsicament. sanelo·

nar les infraccions als reglaments I la conducta anllesportIVa dels afillats, I resoldre els conflictes derivats de
les partides ajornades o Inacabades, així com la seva

3.

BAIXES

3.1. Un membre de la Comissió Esportiva podrà
ser donat de baixa per votacIÓ unànime de la resta de
components d'aquesta o per acord del Consell Execu tiU.
3.2. Serà motiU de baixa la no aSSistència a CinC
reunions consecullves o deu alternes.
3.3. Ouan es produeixi una baixa dels nomenats en
principi, per qualsevol circumstància, el responsable
de la Comissió consultarà amb la resta dels membres
per tal de cobnr-Ia de nou.

adJudicaciÓ.

4.
2.

2.1. Contra les resolucions del Comitè de CompeIIclÓ es podrà presentar recurs davant de la Junta DirecINa de la F. C. d'E. en el termini maxlm de qUinze
d.es a la data de recepcIó del veredicte, " contra
aquest, en el mateix termini , davant de la F.E.DA , SI
es tracta d'un assumpte d'àmbit nacional, o al Comitè
de DIsciplina Esportiva de la Generalitat de Catalunya
$ 1 es tracta d'un assumpte d'àmbit autonòmic.
2.2. No es podrà apel·lar a la F. C. d·E. quan no es
tracti d'una prova ofiCial d'aquesta, o be hagi donat
especlficament autorització al club organitzador a tal
electe.

3.

SANCIONS

3.1. Seran aphcades les sanCions d'acord amb la
darrera Circular enviada per la FederaCIó Catalana
d'Escacs, relerent a aquest tema.

4.1. President: serà el responsable nomenat pel
Consell Executiu: ha de pertànyer a aquest.
4.2. Secretari: serà nomenat per la Comissió; aixecarà les actes de les reunions.
4.3. Vocals: per a les diferents tasques pròpies de
ta Comissió, com, per exemple, avaluació, reglamentació, organització de torneigs , propostes de sancions I
expedients, torneigs de promOCIÓ de jugadors d'èlite,
etc.

5.

COMISSiÓ ESPORTIVA
COMPOSICiÓ

1.1. El nombre de membres de la Comissió oscll·larà entre Cinc I VUIt, Inclòs un responsable nomenat
pel Consell Executiu de la F. C. d'E.
1,2, Els membres seran escollits pel responsable
de la Comissió Esportiva esmentat abans amb el vist-iplau del Consell Executiu.

COMPETÈNCIES

5.1. Totes les esmentades com a funcions dels vocals de la Comissió I d'acord amb el punt 9.4. dels vigents estatuts de la F. C. d'E.
5.2. SuperviSiÓ de tots els reglaments dels torneigs
ofiCials i homologats de la F. C. d'E.
5.3. SUperviSiÓ de l'organització dels torneigs que
consideri convenient la ComiSSió.

6.

1.

ESTRUCTURA

APEL·LACIONS

DEPENDÈNCIA

6. 1. Reunits la Junta Directiva o el Consell Executiu
de la F. C. d'E., prèVia convocatòria de dos membres
de la ComiSSió Esportiva I un del Comitè de Competició. podran revocar qualsevol decisió d'aquesta després d 'haver diSCUtit els assumptes amb profunditat.

7.

VOTACIONS

7. t . Totes les propostes I acords de la ComiSSIÓ
seran presos per majoria Simple de vots.
7.2. El president tindra vot diriment en cas d'ern-

pal.
2.

PERIODITZACIÓ DELS NOMENAMENTS

2. t. Els membres de la Comlsslo Esportiva seran
elegits per a un penode de dos anys i, al final d'aquest
temps, posaran a dispoSició del responsable les seves
places, podent tornar a ser escoll its.
2.2. Els dos anys comptaran a partir de la data de
la celebració de les darreres eleccions generals per al
nomenament de preSident de la F. C. d·E.

7.3. Sera necessari, perquè tingui validesa una votació, el vot de la meitat mes un dels membres nomenats de la Comissió.

8.

CONVOCATÓR IES

8.1. Seran efectuades per la Secretaria de la F. C.
d·E. amb una antelació mtOlma prudenCial.
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NOTA: Els membres hauran de mantenir la màxima
discreció sobre les votacions particulars I assumir com
a propis els acords de la ComiSSIÓ.

RECOMANACIONS GENERALS
PER A LES DELEGACIONS
1. Els clubs de Tarragona, lleida I Girona hauran
de tramitar les soHlcltuds I InSCripcions mitjançant la
seva delegacH), per duplicat.

2. La secretana de la delegacIó s'encarregarà
d'abastar dels impresos necessaris tots els clubs afiliats a aquesta.
3. Las delegacions hauran d'informar puntualment
a la F. C. d'E. de qualsevol esdeveniment escaquistlc
oficial que organltzm, qualsevol convocatòria d'assemblea o modificacions del calendari ohcml de proves o
del present reglament.
4. Enviaran la documentació, ronda per ronda, de
cada torneig que organitzin, amb resultat s i classlficaCIÒ final. Si el Sistema de joc fos el SUIS, I s' hagues de
comptabilitzar l'ELO, hauran d'enviar també les fitxes
emprades o fotocòpia, amb Indicació. per a qualsevol
prova, dels rellrats I elimmats. També s'enviaran els
dos OrIgmals de les planllles d'anotacIó dels jugadors
de preferent per a l'arxiu de partides.
5. Les delegacions de Girona, Lleida I Tarragona, SI
tenen representants a la Final del Campionat Absolut
de Catalunya. hauran de cobnr les despeses dels jugadors quant a viatges (I estada SI es jugués pel sistema
lliga).

NORMATIVA PER A
L'ORGANITZACIÓ DE PROVES
OFICIALS DE LA F. C. d 'E.
Els organitzadors de proves ofiCials hauran de presentar els següents Informes:
" Informes de l'arbitre, director de l'organització ¡
Cami ta de Competició.
2. Informe, ronda a ronda, dels resullats obtinguts
pels pal1icipants amb la classificació final.
3. En cas de participar-hi preferents: onginals
d'anotació per duplicat.

SISTEMES D'APARELLAMENT
PUNTUACiÓ
suis

1.

1.1. El sistema suis conSisteix , bàsicament. IJ en·
frontar els jugadors de la mateixa puntuació, procurant
canviar el color de les peces per a cada Jugador a cada
ronda,
1.2. Normalment el nombre de rondes oSClHa entre
SIS I deu i hi poden participar una gran Quanlllat de JUgadors (vegeu el sistema SlllS F.I.D.E.).

2. 1. El sistema Round-Roblll (lliga) s'aplica normal ment quan el nombre de lugadors és reduït ; s'hi enfronten tots contra tots (vegeu el Quadre Aound-Robln).

3.

ELIM INATORI

3.1. El sistema eliminatOri tracta bàsicament de trobar un campIÓ al més aviat poSSible, fenl que el Jugador o eqUip que perdi un partit només, no puguI continuar en la competició. Per exemple, donats els
equips 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, per ordre de forces teònc.
s'enfrontarien alxl:

5

3
7

"

yl

,2
CAMPiÓ

2

6

,3
y2

4

8

,4

la. ronda

2a. ronda

4. En cas de ser suis el sistema emprat per al sor·
teigs, les fitxes de tots els jugadors que s'han fet servir
a tal efecte, mcloent les dels retirats I eliminats.

114 de final

Semifinal

5, En cas de ser Round· Robm (lliga) el sistema emprat per al sorteig , el Quadre de classificaCIÓ i puntuacions dels jugadors.

3.11 A la Copa Catalana. els eqUipS eliminats per
un altre de superior categona tenen dret a Jugar les ehminatòries entre equips de la seva categoria.

36

3a. ronda
FlIlal

4.

PUNTUACiÓ

1. 711 Tindran preferència els que no hagin
estat sancionats pel Comitè de Competició.

4. 1. L'equip o jugador que guanya un partit obtindrà un punt. SI empata mig i si perd O.
4. 11 A voltes s'ulllitza el sistema Olimpic per a
les competicions d 'equips. Que consisteix a anotarse t'equip tan IS pun ts com hagin obt ingut els seus
jugadors. d 'acord amb t'apartat 4.1 .

1.712 Tindra preferència el jugador titulat
IM. C. , M. N ..... ).
1.713 Tlndra preferència el millor classificat de
l'any anterior a la mateixa prova i al mateix grup .
1.714

2.

DESEMPATS

Campionat s d'Equip s

1. 11 S'aplicarà en primer lloc el resultat particular, després el Sonnenborn-Berger, a continuació el
Kashdan . després el sistema Holandès.

1.2. Copa Catalana
1.21
1.3.

Indi vidual del siste ma suís

Campio nat Individual lliga

1.41 S..mnenborn-Berger, particular,
- 42 1- . Color (negres guanyen).
1.5.

1.6.

Kashdan

Finals Cata lanes d'Equips

1.51

Sistema Holandès.

Premis en m et à Hic

1.61 Seran repart it s entre els empatats a punts a
la classificació linal.

1.7.

2.2 . Sonnenborn-Berg er: es troba la suma de
punts dels adversari que ha batut , i s'afegeix la
meitat de punts dels adversaris amb els Que ha
empatat.
2.3. Kashdan : consisteix a donar a cada jugador empatat qua tre punt s per vict òria, dos per cada
encontre empatat i un per cada partit perdut.
2.31 Els partits guanya ts o perduts sense jugar
compten com dos punts.
2.4. Ac umulatiu: per a cada empatat es troba
la sum a dels result ats acumu latius després de cada
ronda .

Sistema Holandès.

1.3. S'aplicaran els següen ts desempats: en pri mer lloc el Bucholz Iraient els dos pitjors. després el
Bucholz amb tots els contrincants, a continuació
el resultat personal , Harkness, Sonnen born-Berger ,
Kashdan , Acumulatiu i Holandès.
1.4.

DEFINICIONS DELS SISTEMES DE DESEMPAT

2.1. Bucho lz: per cada jugador es troba la
suma del s punt obt ingut s pels seus adversaris.

, . APLICACiÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT A
LES PROVES OFICIALS DE LA F. C. D'E .

1.1 .

S'efectuara sorteig públic.

2.41 Per exemple: SI un jugador aconsegueix
una victòria a la 1a. ronda , perd les partides , 2. 3 I
4 i fa taules a la 5, la suma dels resultats acumulatius després de cada ronda se rà l , l , l , l ,
1112 = 51/.!.
2.5 . Ho landès : el sistema Holandès o de coeficient multiplicador conSisteix a multiplicar els
punts obtinguts pel primer escaquer a l'encontre
(I, In o O) pel nombre total dels componen ts de
l'equip (n); amb els punts del segon esquer multiplicarem pe r n- l: amb el te rcer per n-2 , etc .... i
després sumarem els punts totals obtingut s pels
equips.
2.51 Si després d'aplicar aquest sistema en un
torneig eliminatori persisteix l'em pat, decidira el
result at del primer escaquer; si han empatat es
mi ra el segon, etc ..
2.52 Si amb tot això persisteix l'empat que hagi
jugat el primer escaquer amb negres guanyara el
partit.

Empats a ElO per a inscripcions

1.71 Quan s'exigeix un ELO mínim per inscriure's
en un torneig o el nombre de places és limitat i els jugadors tenen el mateix ELO. es consideraran els
següents criteris per al desempat:
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LLEIS DELS ESCACS
Text corregit per la Comissió de Regles de la FIDE
CONGRÉS de la FIDE - Tessalònica, 1984

INTRODUCCiÓ

Les lleis dels Escacs no poden ni han de regular totes les situacions Que poden sorgir durant una partida .
com tampoc poden regular toles les quesllOns d'orgamlzaCto. A la malor part dels casos no legislats de manera precisa per un article de les lleis. ràrbllre ha de
ser capaç d 'aplicar un judici correcte, establint analogies amb situaCions tractades en elles. Es dona per
suposat que, en aquests casos. l'arbitre poSseeiX la
competència. el bon Criteri i l'absoluta objectivitat que
la situaCIÓ requereix. Un reglament excessivament detallat el pnvaria de la Ihbertat d'apreciaCIÓ i podna Im pedir-li de trobar la soluClo dictada amb equammllal I
lògica.
La FI DE entén que les lleis han de ser el mes breus
I clares possible i que els detalls menors s'han de
deixar a la dlscrecio de l'arbitre. En cas de litigi, ha de
tenir la poSsibilitat de conSiderar tots els factors Implicats I no s'ha de veure lligat per regles de rang Inlenor,
excessivament detallades I Impossibles d'aplicar.
La FIDE sol·liCita a totes les Federacions d'Escacs
que acceplln aquest cnten , concebut en beneficI de
tots els jugadors I arbitres. Aquelles Federacions que Ja
es regeixin , o es vulgum regir, per regles més detallades tenen plena llibertat de ler-ho, sempre que:
(A) les esmentades regles no sigUin r:on tradlctònes
- sota cap precepte amb les lleis oflctals de la FIDE;
(8) estigUIn IUllltades al tern ton de la Federació
corresponen:
(q no Siguin vàlides per a cap matx, campionat o
prova de classlflcaCIO de la FiDE.
En els articles d'aquestes lleis, els mots "ell " l "el
seu" (d'eU) són aplicables respectivament a "ella" I
~d'ella"

ARTICLE 01 ,

L' ESCAQUER

La partida d'escacs es fa en un tauler quadrat, anomenat "escaquer~ , entre dos contrincants que mouen
les seves peces,
01.01. L'escaquer es compon de seixanta-quatre
quadres, tots d'Idèntiques dimenSions I de colors alternativament clars (quadres Mblancs") I foscos (quadres
"negres"),
01 ,02. L'escaquer es coHoca entre dos lugadors,
de manera que el quadre corresponent a l'angle drel
de cadascun d'ells SigUI blanc,
01.03, Les VUit fileres de quadres ver11cals s'anomenon "columnes"
01.04, Les VUIt fileres de quadres hOritzontals
s'anomenen " files"
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01,05. Els conjunts de quadres del mateix color,
enllaçades entre SI en lima recta, s'anomenem "diagonals",

ARTICLE 02,

LES PECES

02.0 1. En el momenl qlle comença una partida, un
Jugador té setze peces de color c lar (peces "blanques")
I l'altre en té setze de color fosc (peces "negresT
02,02. Les peces són les seguenl s:
- Un rel blanc
Una dama blanca
Dues torres blanques
- Dos alfils blancs
Dos cavalls blancs
- VUIt peons blancs
Un rel negre
- Una dama negra
- Dues torres negres
Dos alfils negres
Dos cavalls negres
VUIt peons negres
02.03. La poSICIO Imctal de les peces a l'escaquer
es la seguent:
(Incloure a, b, c, ... I l, 2, 3, ... )

ARTICLE 03,

L' ORDRE DEL JOC

03,01, El Jugador que te les peces blanques comença la partida.
Les Jugades es realitzen alternativament una Jugada
per cada Jugador- ftns Que acaba la partida.
03.02, Es diU que a un Jugador ·' 11 toca Jugar" quan
l'oponent ha completat la seva Jugada .

ARTIC LE 04.

DEFINICiÓ GENERAL DE JUGADA

04,01. lleva t de l'enroc (article 05,01.b), una Jugada conSIsteix a traslladar una peça d'un quadre a un
altre que estIguI lliure o ocupat per lIna peça de l'oponent.
04.02, llevat de la torre, en efectuar l'enroc (al1lcle
05.01 b), I el cavall (article 05.05), cap peça no pot ultrapassar un quadre ocupat per una altra peça.
0403. La captura d'una peça forma part de la JUgada, tal com és deflfllda a l'article 04.01. La peça
capturada ha de ser retirada Immedmtament de l'escaquer pel Jugador que eJeclua la lugada (en cas de
"captura al pas", vegeu l'artIcle 05_06.c).

ARTICLE 05 .
05.0 I.

El MOVIMENT DE lES PECES

El REI

(a) Llevat de l'enroc. el rel es pot desplaçar des del
seu quadre hns a Qualsevol dels Quadres contigus.
sempre Que no estiguin atacats per una peça de l'oponent.
(b) L'enroc, en què Intervé el rei i una de les dues
torres. es considera una sola jugada Ougada de rei) I
s'efectua de la manera seguent: es desplaça el rei, situat en el seu quadre d'engen, dos quadres a l'esquerra o a la dreta de la primera lila; a continuació es fa
passar la torre per sobre el rel I es col·loca a la casella
contígua a la del rel I Situada Igualment a la pnmera
fila.
(e) S. un jugador toca primer una de les torres i després el rel, no pol efectuar l'enroc amb l'esmentada torre, i el cas serà regulat pels artIcles 07.02 i 07.03.
(d) S. un Jugador toca primer el rei , o simultàniament
el rei i una torre, amb la Intenció d'enrocar-se, i acte
segUit es posa de manifest que aquest enroc és il,legal, l'esmentat Jugador podrà escollir enlre moure el rel
o enrocar-se amb l'altra lorre, sempre que sigui POSSIble, SI el rel no diSposa de Jugades legalment poSSIbles, el Jugador queda en llibertat per fer qualsevol alIra Jugada que desitgi,
(e) L'enroc és 11·legal:
(I) si s'ha mogul el rei;
(11) SI s 'ha mogut la torre amb què es pretén efectuar
l'enroc ,
(1) L'enroc esta Impedit temporalment :
(I) SI el rel, SItuat a la seva casella d'origen
està en escac; o
la casella que ha de travessar eslà atacada; o
la casella que ha d'ocupar, en efectuar l'enroc.
queda sota escac:
(11) SI es troba alguna peça entre el rel I la torre, amb
què es vol fer l'enroc .

05.02. LA DAMA
la dama es pot desplaçar a qualsevol quadre (llevat
de les acotades a l'article 04.02) de la fila, columna i
diagonals en què es troba.

05.03. LA TORRE
La torre es pot desplaçar a qualsevol casella (llevat
de les acotades a l'article 04.02.) de la fila o columna
en què es Iroba.

05 .04.

l·AlFIL

L'alfil es pol desplaçar a qualsevol casella (llevat de les
acotades a l'article 04 .02.) de les diagonals en què es
troba.

05.05. El CAVAll
El movlmenl del cavall es compon de dues parts:
pnmerament, el cavall avança fins a una casella contigua de la mateixa fila o columna i, després, des
d'aquesta hns a una casella Igualment contigua però
Situada en diagonal. No Importa que estiguin ocupades
les caselles que emmarquen aquella en què es troba el
cavall en començar el moviment.

05.06.

El PEÓ

(a) El peó sols es pot desplaçar cap endavant.
(b) En el primer mOViment, i llevat de la captura, el
peó pot avançar una o dues caselles, sempre que estigUin lliures, de la columna en què es troba. En la resta
de moviments sols pot avançar una casella, sempre
que estigui lliure, de la columna en què es troba . Per
capturar, el peó avança en diagonal fins a una casella
contígua a la seva.
(c) Un peó propi pot capturar un altre peo adversari
que hagi avançat dues caselles a la jugada immechala
anterior al llarg d'una columna contigua, i el peo propi
queda una casella davant d'ell mateix. Aquesta modalitat de captura es coneix amb el nom de ·captura al
pas ".
(d) Ouan un peó amba a la vUitena fila , s'ha de canviar immediatament, com a part mtegrant de la mateixa
Jugada, per una dama, una torre, un alfil o un cavall del
mateix color que el peó, a elecció del jugador I mdependentment de les peces que encara quedin sobre
l'escaquer.
Es dIU que aquest peó "s'ha promogut"', i l'accIó de
la peça escollida és. a efectes de Joc, Immediata.
(e) En una competICió. SI el Jugador no té Immediatament a la seva dispoSICiÓ una nova peça ha de sol·li cItar l'aSSistència de l'àrbitre, abans d'efectuar la seva
jugada. Sl un cop formulada la petició es preveu una
demora apreciable en l'obtenció de la nova peça, l'àrbitre ha d'aturar els dos rellotges fin s que s'hagi proporCIonat la peça requerida al Jugador. Si no es formula la petiCiÓ, i ellugador realitza la Jugada i atura el rellotge sense canvial el peó promogut per una altra
peça, se li ha de dirigir un advertiment o aplicar una
penalitzaCIó disciplinària, com pot ser carregar el
temps en el seu rellotge.
En qualsevol cas , s'hauran d'adoptar les mesures
següents:
1. Ajustar novament el rellotge de l'oponent , de manera que se li assigni el temps que marcava immediatament abans que el Jugador aturés el seu.
2. Restablir sobre l'escaquer la posició eXistent
abans que el Jugador mogués el peo.
3. Posar en marxa el rellotge del jugador al qual
correspon moure,
Fet aixo, el jugador haurà de fer la seva lugada
correctament, d'acord amb el que s'ha especificat en
l'article 05.06. d,
ARTICLE 06.

EXECUCiÓ DE LA JUGADA

06. Una jugada s'ha completat quan:
06.01. en el cas d'una peça que es desplaça d'una
caseUa a una altra que està Ihure. la mà del jugador ha
deixat anar l'esmentada peça:
06.02. en el cas d'una capturar la peça capturada
ha estat retirada de l'escaquer, I el Jugador, despres de
coI'locar la seva peça a la nova casella, l'ha deixat anar;
06.03. en el cas de l'enroc, la mà del jugador ha
deixat la torre a la casella franquejada pel rei, Ouan el
jugador ha deixat el rei, la Jugada no està encara completada. però ja no té dret a fer-ne una altra de diferent
a aquest enroc. sempre que sigUi legal;
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06.04. en cas que un peó es promogui. l'esmentat
peó ha estat retirat de l'escaquer I ta mà del jugador.
després de Situar la nova peça a ta casella de promoció, l'ha deixat anar. $1 la mà del Jugador deixa el peó,
un cop s'hagi promogut, el moviment no està encara
completat, però el jugador ja no té dret a jugar el peó
a un altre quadre:
06.05. en comprobar SI s'ha lel el nombre de jugades prescnt dinS dellemps estipulat, l'ultima Jugada no
es considera completada fins que el Jugador ha aturat
el seu rellotge.
AixÒ regeix per a totes tes situacions, llevat de les
previstes en els articles t 0.0 1, 10.02, t 0,03 i 10.04 .

08.04. Si després d'un ajornament la pa!1lda és reconstru'lda incorrectament. s'haurà de restablir la posiciò existent en el mOmenl de l'ajornament I conllnuar la
partida.
08.05 . Si durant una partida es comprova que la
posiCIó Inicial de les peces era incorrecta o que s'ha
jugat amb els colors canviats, s'anul·larà la partida i
se'n Jugarà una de nova.
08.06. Si durant una pal11da es comprova que l'escaquer no ha estat coJ.1ocat d'acord amb l'article
01.02. , es transfenra la posició eXistent a un escaquer
disposat correctament i es continuara la pal1ida.

ARTICLE 09.
ARTICLE 07.

07 .01 . El jugador al qual correspon jugar pot ajustar la poSICiÓ d'una o diverses peces a les seves caselles , sempre que expressi - prèvlamenl - la seva InlenCIÓ de fer-ho (per exemple, dient "r'adoube" -"composo").
07.02 . Llevat el cas an tenor. SI el jugador al qual
correspon jugar toca dehberadament:
(a) una o més peces del mateix color, ha de moure
o capturar la pnmera peça tocada que es pugUi moure
o capturar; o bé
(b) una de les seves peces, i una de les peces del
conlran. ha de capturar-la amb la seva; SI fos 11'legal,
ha de moure o capturar la primera peça tocada que es
pugUi moure o capturar.
07.03. $1 cap de les peces tocades no diSposa
d'una lugada legal (o SI cap de les peces tocades contrànes pot ser capturada legalment), el lugador és lliure
de fer qualsevol jugada legal que deSItgi.
07 .04 . $1 un jugador vol denunciar que el seu adversari ha Violat l'article 07.02., ha de fer-ho abans que
ell malelx toquI una peça.

ARTICLE 08.

POSICIONS IL·LEGALS

08.01. SI durant una partida es comprova que s'ha
fet una Jugada IHegal, es restabhra la posició existent
abans que es prodUls aquesta. A la Jugada que s'ha de
fer en subStitUCIÓ de la 11'legal, se 11 aphcaran les regles
de l'article 07: després, es continuarà la partida .
Si no los possible restablir la POSICiÓ, la partida serà
declarada nul· la 1 se'n Jugarà una de nova.
AIXÒ és vàhd per a totes les sessions de joc i per a
les partides que esperen una deciSIÓ per al seu adjudicament.
08.02. Si durant una partida una o més peces s6n
desplaçades accidentalment, s'haurà de restablir la
poSICiÓ antenor a aquest desplaçament. i continuarà la
partLda .
SI no fos possible restablir la POSICiÓ, la partida serà
declarada nul'la i se'n lugarà una de nova.
08 .03. SI un jugador mou i, en fer-ho. llença sense
intenCIO una o dIVerses peces. no ha d'aturar el seu re1I0lge 'Ins que hagi restablert la poSICiÓ.
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l 'ESCAC

PEÇA TOCAOA

09.01. EL rei està en escac quan la casella que
ocupa queda atacada per una o dues peces contranes:
en aquest cas es diU que la peça o les peces fan escac al rei.
09.02. L'escac ha de ser contrarestat - lI1eludlblement- a la jugada seguent. SI no es pot, es diU que és
escac i mat o mal (vegeu l'article 10.01).
09.03. No és obhgatori anunCiar l'escac.

ARTICLE 10.

PARTIDA ACABADA

10.01. La partida es guanyada pel Jugador que fa
mat al rel adversari .
AIXÒ significa - immedlatament- la li de la partida.
10.02. La pal1ida és guanyada pel jugador l'oponent del qual declara que abandona.
AIXÒ significa - immediatament la fi de la partida.
10.03. La partida és taules quan el rel del JlIgador
al qual correspon lugar no està en escac I l'esmentat
jugador no disposa de cap jugada legal. Aleshores es
diu que el rei està ofegat. AIXÒ slgmhca - Immediatament la fi de la partida,
10.04. La partida és taules per acord entre els dos
Jugadors.
Això significa immediatament la fi de la partida .
10.05. La partida és laules a petLcló del lugador al
que correspon Jugar, quan;
(a) està a punt de produir-se, O
(b) acaba de prodUir-se, per tercer cop, la mateixa
posiCió I les tres vegades ha tocat Jugar al mateix JUgador.
Es considera que és la mateixa poSICiÓ quan les peces del mateix tipus i color ocupen les mateixes caselles. L les Jugades possIbles de totes les peces són les
mateixes , Inclòs el dret d'enrocar I de capturar un peó
al pas.
10.06. Si un jugador fa una jugada sense haver reclamat taules addUint alguna de les raons especificades en l'article 10.05, perd el dret de fer-ho. Aquest
dret, però. li és restllUlt SI es produeiX - de nou la mateixa posició I correspon Jugar al mateix Jugador.
10.07 . La partida és taules quan es produeiX un
dels seguents finals, en què, eVidentment, queda exclosa per a un o al tre bandolla POSslbLhtat de guanyar:

(a) rei contra rei:
(b) rei contra rei i alfil o cavaU :
(c) rei i alfil contra rei i alfil. sempre que els dos alfils
es moguin sobre diagonals del mateix color.
10.08. La partida és taules quan un jugador, en el
moment que li toca jugar, reclama taules i demostra
que s'han fet , almenys, cinquanta jugades consecuti·
ves per cada bàndol sense que s'hagi produït qualse ~
vol captura de peça i sense que s'hagi mogut cap peó ,
El nombre de cinquanta jugades es pot augmentar per
a determinades posicions, sempre que ambdós ele·
ments - nombre de jugades i posicions- hagin estat fi·
xats amb tota claredat a les Lleis dels Escacs (article
\0.09.).
10.09. El nombre de cinquanta jugades, esmentat
en l'article 10.08. , serà ampliat a cent jugades a les se·
guents posicions:
(a) rei. torre i alfil contra rei i torre:
(b) rei i dos cavalls contra rei i peó, sempre que es
donin les següents condicions:
(I) el peó ha d'estar periectament bloquejat per un
cavall :
(11) el peó no ha d'haver passat de:
per a les negres: a4, b6, c5, d4, e4. f5, g6 o h4:
per a les blanques: a5, b3, c4 , d5 , e5, f4 , g3 o h5;
(c) rei, torre i peó contra rei, alfil i peó. si:
(I) les blanques tenen un peó a a2, les negres tenen
un peó a a3 i un alfil negre: o bé
(11) les blanques tenen un peó a h2 , les negres tenen
un peó a h3 i un alfil btanc; o bé
(111) es donen les condicions de (1) i (U) amb colors canviats i. consegüentment. hi ha un peó negre a h7 o a7 i un
peó blanc a h6 (amb alfil negre) o a6 (amb alfil blanc),
10, 10. Un jugador sols pot proposar taules,
d'acord amb les condicions previstes en l'article
10,04" Immediatament després de moure una peça.
Formulada la proposta. resmentat Jugador posa en
marxa el reliotge del seu oponent. el qual pot accep·
tar· les o rebu tjar· les oralment o bé realitzant una juga·
da. Durant aquest interval de temps, el jugador que ha
formulat la proposta no pot retirar· la.
(a) Si un jugador proposa taules quan el rellotge del
seu oponent està en marxa , aquest pol acceptar·les o
rebutjar· les.
L'àrbitre, però. ha de dirigir una advertència al juga~
dar que ha proposat les taules (article 15.01. dl.
(b) Si un jugador proposa taules quan el seu rellotge
està en marxa. l'oponent pot acceptar· les o rebutjar·
les, o posposar la seva decisió fins a veure la jugada
del proponent.
Si aquesta jugada coincideix amb la jugada secreta ,
la decisió de l'oponent es pot posposar fins que s'obri
el sobre i s'executi sobre l'escaquer l'esmentada jugada.
(c) En aquestes situacions , el jugador pot rebutjar la
proposta oral ment o realitzant una jugada a la primera
oportunitat que se li ofereixi.
En l'interval de temps comprès entre la proposta de
taules i la resposta de l'oponent, el jugador que fa la
proposta no pot retirar· la.
10,11 .01 . El dret a reclamar taules, d'acord amb
les condicions previstes a l'article 10,05" correspon
exclusivament al jugador que:

(a) esta en condicions de fer una jugada que provo·
qui una de tals repeticions de la posició, si prèviament
manifesta a l'arbitre la seva intenció de fer aquesta ju·
gada i l'anota a la seva planilla: o
(b) li correspon jugar en resposta a la jugada que ha
provocat la posició repetida ,
10.11.02. També correspon el dret de reclamar
taules, abans de superar et límIt de temps, al jugador
a l'oponent del qual sols li queda el rei.
10.12. Si un jugador exigeix taules , d 'acord amb
les condicions previstes en els articles 10.08, i 10.1 1..
ràrbitre ha d'aturar seguidament el rellotge i mantenirlo així mentre s'examina la validesa de la petició.
(a) Si es comprova que la petició és correcta, la par·
tida és taules.
(b) Si es comprova que la petició és incorrecta , ràr·
bitre haurà de carregar cinc minuts al rellotge del de·
mandant.
Si d'aquesta manera aquest jugador ultrapassa el li·
mit de temps, haurà perdut la partida. En cas contrari ,
la partida continuarà i el jugador que ha indicat la ju ·
gada. segons l'article 10.11.01. (a), estarà obliga1 a
executar· la sobre l'escaquer.
(c) Un jugador que formula una petició, d'acord amb
aquest article, no la pot retirar.
10.13, Perd la partida el jugador que no ha com·
pietat el nombre de jugades prescrit en el temps esta·
blert.
10.14. Perd la partida et jugador que compareix.
davant de t'escaquer, amb més d'una hora de retard ,
ja sigui per començar la partida o per reprendre· la , si
ha estat ajornada. El temps de retard es comptabilitza
a partir del començament de la sessió de joc ,
En cas d'una partida ajornada , però, si el jugador
que es retarda és el mateix que el que ha fet la jugada
secreta, llavors es poden produir les següents possibi·
Iltats:
(a) que el jugador guanyi la partida, ja que la jugada
secreta fa mat;
(b) que el jugador obtingui taules, ja que la jugada
secreta provoca les taules per ofegat o, com a conseqüència de la jugada secreta, es produeixi una de les
posicions especificades en t'article 10.07.:
(c) que el jugador present perdi la partida, d 'acord
amb l'article 10.13., per haver ultrapassat el límit de
lemps.
10.15. Perd la partida el jugador que posa sola so·
bre una jugada secreta de significat real impossible de
determinar, així com aquell que posa so1a sobre una
jugada secreta iHegal.
10.16. Perd la partida aquell jugador que, en el
transcurs de la partida . refusa de complir les Lleis. Si
ambdós jugadors refusen de complir· les o compare¡·
xen davant de l'escaquer amb més d'una hora de re·
tard, la partida serà declarada perduda per a ambdós.

ARTICLE 11.

ANOTACiÓ DE LES PARTIDES

11.01. En el transcurs de la partida, ambdós juga·
dors tenen l'obligació d'anotar· la (les seves jugades í
les del seu oponent), jugada rera jugda, de la manera
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més clara I llegible possrble, segons el srstema d'anotació algebraic , a la planrlla prescnta per a la competició,
El jugador pot fer primer la seva Jugada I després
anotar-la a la planllla, o al revés.
11.02. SI un lugador disposa en el seu rellotge de
menys de cinc minuts per arrrbar al control de temps.
no està obligat a compirr les eXlgencies de l"al11cle
11.01.
Però I"esmentat Jugador haurà de completar I"anotacl6 de la partida afegint les Jugades que fallen a la planllla tan aviat com el diSPOSitiu adequat del seu rellotge
(per exemple, una bander'eta) IndiqUI la fi del temps establen per al control.
1 1.03. SI cap dels dos jugadors no pot portar el
control del nombre de jugades, I" arbitre o el seu delegat ha de procurar estar present I realitzar I"esmentat
control.
L'àrbitre no ha d'Intervenir llevat que caiguI la bandereta, L ha d'abstenir-se d'Indicar als Jugadors, per
qualsevol procechment , que s'ha superat el control de
temps.
11.04. SI al marge de la SituaCIÓ prevista en l'arti cle 11.02., un Jugador es nega a anotar la par11da
d'acord amb I"artlcle 11.01, llavors se li aplicara l'article
10.16.
11 .05. Si un Jugador no es nega a complrr el requerunent de l'àrbitre de completar la seva planllla, però
manifesta no poder-ho fer sense consultar la planl!la
del seu oponent, aquesta s'hauré de demanar a l'àrbitre, que decidira SI es pot completar la planllla abans
del control, sense molestar l'altre Jugador.
Aquest uit Im no es podra negar a faCIlitar la seva
planllla, ja que aquesta es propietat de l'organrtzaclo
de la prova I la reconstruCCIO de la partida es farà amb
càrrec al rellotge del seu adversan
En tots els altres casos les planllles sols es poden
completar despres del control de temps.
1 1.06. Un cop superat el control de temps, SI un
dels lugadors ha de completar la seva planllla ho farà
abans d'efectuar un nou mOVllnenl i amb el seu rellolge en manca , SI el seu oponent la ha jugat.
11.07. Superat el control de temps, si els dos Jugadors han de completar les seves planllles l'arbitre aturara els dos rellotges fillS que les planllles estigUIn
completades. SI es necessari amb l'ajuda d'un altre escaquer sota el control de I"arbltre, que haura d'anotal
prevlament l'actual pOSICiÓ a l'escaquer.
11.08. Si. en aplicar I"artlcle 1\.06, l'àrbitre complova que no es pol reconstruir la partida sols amb
l'ajuda de les planllles, llavors actuarà d'acord amb
l'article 11.07.
11 .09. SI es lInposslble reconstruir les Jugades,
d'acord amb el prescnt en l'artIcle 11.07, es continuarà
la partida
En aquest cas, el seguent movunent es conSIderara
com el pnmer moviment del seguent control de temps
ARTICLE 12.

EL RELLOTGE D'ESCACS

12.01. Cadascun dels lugadors ha de fer un nombre determinat de jugades en un penode determinat de
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temps; ambdos factors el nombre de Jugades que cal
fer I el temps asslgnat - estaran especlfrcatS amb antefron lat.
El temps estalviat per un lugador durant una sessió
de IOC s'afegeiX en el seu haver a la sesslo seguen!.
12.02, El control de temps corresponent a cada
Jugada es realitza mlqançanl un rellotge provelt d 'una
bandera (o algun altre diSpoSitiu adequat) .
Es conSidera que la bnndera ha calgut quan aquest
fet és advertit per l'arbItre o quan l'àrbllre conSidera
que s'ha ultrapassat el temps establert, malgrat que.
per un defecte, la bandera no hagi calgut en el moment
en qué la punta de la mll1lJtera ultrapassa la punta de
la bandera.
En et cas en qué l'àrbitre no està present es conSIdera que ha calgut la bandera quan un dels jugadOl"s
formula la corresponent denunCia del fet.
12.03 . En el moment fixat per al començament de
la partida el rellotge del )ugndor que porta les peces
blanques es posat en manca
Durant la partida. cada Jugador. despres de realitzar
la seva Jugada, atura el seu rellotge I posa en marxa el
del seu oponent.
12.04 Tota IIldlCaCló facIlitada per un rellotge es
conSidera valida I concluent. sempre que no eXlsteLxrn
defectes evidents.
El Jugador que deSitgi denunciar un d'aquests defectes eVIdents haurà de fer-Ilo tan aviat corn l'observi I,
com a màxun, Immediatament despres que la seva
bandera hagI caigut en el control de temps.
El rellotge que presenti un defecte eVIdent haura de
ser substltUtt per un allre. I en el rellotge nou s'IndIcara
- amb la major preclSIO possible el temps consumIt
per cada jugador fins al moment en que es va havel
d'rnterrompre la partIda. l'arbltre haura d'utllltzar el
seu millor crlten per determlllar els temps Que haura de
marcar el rellotge nou $. deCideix afegll temps al rellotge d'un o d'ambdos Jugadors. llavors no podia. en
cap cas, deixar un Jugador amb:
(a) menys de Cinc mrnuls per poder arnbar al control
de temps ; o
(b) menys d'un mrnut per a cada jugada pe, poder
arnbar al control de temps.
12.05. SI es necessan rnte,rompre el JOC per un fet
del qual no es responsable cap dels dos Jugadors, l'arbitre haura d'aturar els rellotges .
Aquesta mesura escau, per exemple, quan s'ha de
correg ir una pOSICIO Il, legal, quan es canvIa un rellotge
defectuós o quan, en promoure's un pea, el Jugador no
te nnmedlatarnenl a la seva diSPOSICIÓ la peça que
manifesta voler a canvI
12.06. En el cas dels articles 08.01. I 08.02. quan
no es possIble determinar el temps consumIt pef cada
lugador fins al moment en que s'ha pradull la Irregulantat , a cada Jugador se li assigna un temps proporCIOnal al marcat pel seu rellotge quan s'observà l'esmentada Irregulantat.
Exemple: despres de la lugada 30, de les negres, es
comprova que a la Jugada 20 es produl una Irregulantat. SI, un cop realitzades aquestes 30 Jugades, el re-

lIotge de les blanques marca 90 minuts i el de les negres 60 minuts, la fórmula dels temps consumits pels
dos Jugadors, a les 20 pnmeres jugades es:

Blanques:

9Ox20
IS

60 minuts

30
Negres:

60x20

.. 40 minuts

30
12.07 . La pèrdua d'una partida, per abandonament , I les taules , per mutu acord, conserven la seva
validesa IU1S i tot quan després es posa de manifest
que la bandera havia caigut.
12.06. Si les dues banderes han caigut - virtualment- al mateix temps i a l'àrbitre li és impossible determinar - clarament- quina d'elles ho ha fet primer,
aleshores la partida haurà de continuar.
12,09. L'àrbitre s'haurà d 'abstenir d'indicar:
- a un Jugador que el seu oponent ja ha jugat o
- que el jugador s'ha oblidat d 'alurar el seu rellotge
després de fer la seva Jugada:
- alxi com d'Informar-lo sobre el nombre de jugades
que ha fet: etc.
ARTI CLE 13.

L' AJORNAMENT DE LA PARTIDA

13.01 , Si una partida no ha finalitzat en acabar-se
el temps prescnt per a la SesSiÓ de joc , el jugador al
qual correspon moure haurà de:
- escriure la seva Jugada secreta, en notació clara i
precisa, a la seva plani lla ;
- ficar aquesta planilla ¡ la del seu oponent dins d'un
sobre;
- segellar el sobre; i, seguidament,
- aturar el seu rellotge.
Fins que no s' hagin aturat els rellotges, el jugador
conserva el dret de canviar la jugada secreta.
SI el jugador executa l'esmentada jugada secreta
sobre l'escaquer, també l'haurà d'anotar en la seva
planllla com a Jugada secreta seva.
13.02. En el sobre es faran constar les dades següents:
(a) els noms dels dos jugadors.
(b) la POSICiÓ - Immediatament- anterior a la jugada
secreta,
(c) el temps consumit per cada Jugador, i
(d) el nom del Jugador que ha fel la jugada secreta
I el número d'aquesta.
13.03. L'àrbitre és el responsable del sobre.
ARTICLE 14.
AJORNADA

14,01.

14.02. El sobre que conté la jugada secreta sols
serà obert amb la presènCia del jugador al qual correspon moure (que ha de contestar la jugada secreta). El
rellotge d'aquest jugador serà posat en marxa després
que s'hagi executat, sobre l'escaquer, la jugada secrela.

(a) SI els dos jugadors acorden taules i comuniquen
a l'àrbitre la seva deciSió, i, després d'obrir el sobre, es
comprova que la Jugada secreta és i!-legal ; ó
(b) si, en una partida ajornada, un dels jugadors manifesta a l'àrbitre que abandona i després, en obm el
sobre, es comprova que la jugada secreta del seu oponent és 1I 'Iegal segons l'article 10.15, s'ha de tenir present que:
(a) l'acord de taules perSisteix ;
(b) l'abandonament continua essent vàlid,
14.03. Si el jugador que ha de moure, és a dir. que
ha de contestar la jugada secreta, és absent, el seu rellotge serà posat en marxa, però el sobre que conté la
jugada secreta sols serà obert davant de la seva presència.
14.04 , Si el Jugador que ha realitzat la jugada secreta és absent, el jugador al qual correspon moure no
està obligat a contestar sobre l'escaquer la jugada secreta.
Té dret a:
- anotar la jugada de resposta en la seva plani1la;
- segellar aquesta en un sobre:
- aturar el seu rellotge: I
-posar en marxa el rellotge del seu oponent.
El sobre es guardarà en lloc segur i s'obrirà en presència de l'oponent.
14.05. Si desapareix el sobre que conté la jugada
anotada d'acord amb l'article 13.02.:
(a) la partida es repren a partir de la posició existent
en el moment de l'ajornament i amb els temps de rellotge corresponents a l'esmentat moment ;
(b) si és impoSSible reconstruir la posició, la partida
serà anuHada i s'haurà de jugar una nova partida :
(c) si no es pot determinar el temps consumit en el
moment de l'ajornament. l'àrbitre haurà de decidir sobre aquesta qüestió.
El jugador que ha realitzat la jugada secreta l'haurà
d 'executar sobre l'escaquer.
14.06. SI, en la represa de la partida , s'ha col,locat
incorrectament el temps en un dels rellotges, i un dels
jugadors ho denuncia abans d'efectuar el seu primer
moviment. l'error serà corregit.
Si l'error no és denunciat, la partida continuarà sense cap correcCió, llevat Que l'àrbitre consideri que les
conseqüències serien massa greus.
14.07. La durada de la sessió corresponent a la
partida ajornada serà controlada pel rellotge de paret I
s'anunciarà anticipadament l'hora del seu començamenI I l'hora del seu acabament.

LA REPRESA DE LA PARTIDA

Quan es reprèn una partida, s'ha de posar
- a l'escaquer- la posició Immediatament anterior a la
jugada secreta I indicar, en els rellotges, el temps consumit per cada jugador fins al moment de l'ajornament.

ARTI CLE 15,

LA CONDUCTA DELS JUGADORS

15.01 . PROH IBICIONS
(a) Durant la partida, als jugadors els està prohibit:
- utilitzar material manuscrit, imprès o enregistrat per
qualsevol allre procediment:
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- analitzar la partida en algun al tre escaquer:
- recórrer a consells, avisos o opinions de tercers,
els hagin sol·licitat o no.
(b) Els està prohibit l'ús de notes, fetes durant la
partida, aixi com l'ajut memorístic, llevat de l'anotació
de els jugades i el temps indicat pels rellotges.
(cI A les sales de joc no els esta permès reahtzar
anàlisis durant la partida o durant les sessions de les
partides ajornades.
(d) Esta prohibit distreure o molestar l'oponent de
qualsevol manera, amb qualsevol cosa.
15.02. Les Infraccions de les normes contingudes
en l'article 15.01. poden comportar sancions que arribin fins a la pèrdua de la partida.

jugadors es molestin els uns als altres ni Slglllll molestats pel publlc.
16.05. Imposar sanCions als Jugadors per Qualsevol
falta o infracció de les lleis.

ARTICLE 16.

ARTICLE 18.

ARTIC LE 17.

PUNTUACiÓ

En una partida guanyada el guanyador rep 1 (un)
plint i el perdedor O (zero) punts.
En cas de taules. cada jugador rep '1.2 (mig) punt.

l 'ÀRBITRE

Per dirigir la competició s'ha de designar un àrbitre.
l es seves obligacions són;
16.01. Vetllar per l'estncte compliment de les lleiS.
16.02. - Supervisar el desenvolupament de la pro-

INTERPRETACiÓ DE LES LLEIS

En cas de dubte sobre la interpretació o l'aplicació
de les lleiS, la FIDE examinara les proves I emetrà deCISions ofiCials.
Els reglaments publicats són obligatoris per a totes
les federacions afiliades.
Totes les propostes sobre Interpretacions hauran de
ser remeses per les federaCions membres de la FIDE
amb les dades compleles.

va.
- Determinar SI els jugadors han ultrapassat el IImlt
de temps prescnt.
- Fixar l'ordre de la represa de les partides ajornades.
- Vetllar pel compliment de les disposicions contingudes en l'article 13 (adonar-se que és correcta la InformaCió que figura en el sobre).
- Conservar el sobre que conté la lugada secreta fins
que es reprengUI la partida : etc.
16.03. Fer que es compleixen les deciSions que
hagi pogut prendre en els casos de litigi, sorgits en el
decurs de la competició .
16.04. Actuar en el millor beneficI de la prova a fi
de mantenir un bon ambient de JOC I eVitar que els

ARTICLE 19.

VIGÈNCIA

EL TEXT ANGLÈS ÈS LA VERSIÓ AUTÈNTICA DE LES
"LLEIS DELS ESCACS". ADCPTADA PEL CONGRÈS
DE LA FIDE EL 1984.
AOUESTES LLEIS ENTREN EN VIGOR EL DIA
1 DE GENER DE 1985

PROBLEMA: El següent problema és d'un autor catal à, el Doctor Julius Sunyer de Port
Bou , i va ser composat l'any 1921. Les blanques fan mat en 20 jugades. (I) La solució
al proper numero.
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SISTEMA

suís FIDE PER A TORNEIGS OBERTS
Congrés de la FIDE, Graz, 1985

1.

Principis bàsics en la selecció d' enfrontaments

1. 1. Tols els jugadors jugaran en una secció.
1.2. Els Jugadors d'igual puntuació s'enfrontaran
entre SI. Dos lugadors no es podran enfrontar entre si
més d 'un cop.
1.3. El jugador de numero més baix ¡ de menor
puntuació, en cas que el nombre lolal de jugadors
SigUI senar, estara lliure de jugar (descansarà).
Cap jugador no descansarà més d'un cop. Se li do·
narà un punt. sense consideració d e color.

1.4. Els colors s'alternaran quan sigui possible,
però no es consideraran a l'hora de seleccionar els en·
Irenlaments, llevat del punt 5.4.
1.5. En cas que en un grup de jugadors d 'igual
puntuació en sobri un. el de número més baix baixarà
al grup Immediatament inferior, quedant aparellat amb
el jugador de número mês alt d'aquest grup, S'utititzen
els termes de "baixar~ i "puJar" de grup, en aquests
casos.
2, Procediment general per seleccionar els
enfrontaments
2.1. Aban s de començar , s'elaborarà la llista de
participants per a la la. ronda en funció de l'ELO, o bé
per ordre alfabètic, si no en té.
2.2. Els jugadors d'lgual puntuació es col·locaran
en et maleix grup.
2.3. Els Jugadors d'un grup es dividiran en d os
subgrups: una meitat inferior I l'altra de superior
número.
2.4 . S' uneixen el millor jugador de la meitat supenor amb el m illor de la meitat inferior; igualment, el 2n.
de la superior amb el 2n. de la inferior, i així successivament.
2.5. En cas que un jugador sobrant d 'un grup hagués Jugal amb lots els Jugadors del grup immediatament infenor, aquest Jugador s'aparellarà amb l'altre
grup precedent, és a dir, de millor puntuació,
3.

Procediment en cas d'aparellaments repet its
3.1. En el decurs d e la selecció d'enfrontaments
s' ha de revisar que no hi hagi repetic ió d'encontres.
Només es confirmaran tol s els aparellaments un cop
estiguin tol s els jugadors enfrontats satisfactòriament .
3.2. En cas de repetició d 'enfrontament s, el jugador de menor numero (o rang) serà substitu'll pel pròxim de numero inferior. En cas de nova repetició, serà
substitUll pet següent de menor número. Si dintre de la
meitat Inferior del grup no n'hagués cap de disponible,
el jugador de menor numero de la meitat superior serà
el substitut.
3.3. Sem pre que sigui possible, s' ha de respectar
la regla d'aparellar jugadors d'igual puntuació. En cas
de necessitat , una parella temptativa es pot anul-lar

per permetre que el jugador es trobi amb un adversari
en el mateix grup, sempre i quan no hagin jugat abans.
3.4. Si un jugador hagués jugat amb tots els del
seu grup, llavors baixarà al grup ¡nferior, jugant contra
el de millor número d'aquest grup.
Ordre d'aparellaments
4.1. Des de la ronda mitjana (si hi hagués vuit o
nou rondes es començarà amb la Sa.) començarà la
selecció dels aparellaments amb el grup millor c lassifical seguint al grup de classificació mitjana; després,
des del grup de menor c lassificació cap a dalt al grup
de c lassificació mitjana.
4.

5. Assignació de color
5.t. El color s'assigna després de confirmar-se els
aparellaments de jugadors, llevat del jugador lliure. Du rant la selecció de les parelles el color no es tindrà en
compte, llevat del que diu l'article 5.4 .
5,2. A la la. ronda se sortejarà el color. Tots els jugadors de la meitat ¡nferior del grup amb números senars tindran el color del jugador núm. 1, i, aleshores,
els parells de la meitat superior, l'altre color.
5.3. A les rondes següents el color s'altemarà quan
sigui possible. Si dos jugadors tinguessin el mateix color a la ronda anterior, decidira el color de la precedent, i aixi successivament.
5,4. Si dos jugadors tenen igual història d'assignació, es donarà el color que Igualés o ajudés a igualar al
jugador de major rang . Si un jugador ha tingut el mateix color durant tres rondes successives, se li haurà
d e seleccionar una parella per poder jugar amb color
altern, ja sigui reemplaçant jugadors o fent -lo baixar o
pujar a un altre grup, si calgués.

NORMATIVA PER A
TORNEIGS OBERTS
TOl s els c lubs que organitzin torneigs oberts i en desitgin l'homologació per la FEDERACiÓ CATALANA
D'ESCACS hauran d 'atenir-se a les següents normes:
t. SoI·lIcitar-la per escrit, anualment, abans del 30
de Juny.
2. No s'acceptara l'homologació de torneigs que
coincideiXin en les dates amb d 'altres ja establerts i
que estiguin situats en un radi Inferior a 30 km.
3. Com a mínim hauran de tenir una durada de vuit
rondes.
4. A cada categoria haurà d'haver-hi un minim de
vint-i-cinc jugadors.
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5. Preferiblement jugarà cada categoria per separat.
En cas que no es pugu i. s'acceptara com a molt barrejar segones amb terceres i primeres amb preferents.
6. El reglament s'haurà de remetre, per a la seva
aprovaCIÓ, a la Federació.
7. Un cop finalitzat un campionat. els organitzadors
tenen l'obligació d'enviar-ne un Informe a la FCE i,

adjunts, els Informes de l'arbItre. del dIrector del torneIg, del ComItè de CompetIció. I de Qualsevol observació que cregUin oportuna.
LA COMISSiÓ ESPORTIVA PODRA ANU L·LAR
OUALSEVOL PROVA DAVANT D'IRREGULARITATS
EVIDENTS

ASCEN SOS DE CATEGORIA
De la 1a. a Preferent:

PUNTS NECESSARIS
UR
IOR

9R

8R

5,5
6
7
7,5

4,5
5
5,5
6,5

4
4,5
5
5,5

5
5,5
6
7

MITJANA ELO

Les incompareIxences compten com a 2.000.
Els Jugadors de la., als seus adversariS. a efectes de
la mitjana ELO, els comptaran com 2.000.
A efectes de rating . els jugadors amb avaluaCIÓ catalana faran valer aquesta. en qualsevol torneig on partiCipin Jugadors de 1a. de la Federació Catalana, per tal
de comptar els punts necessans per a l'ascens a Preferent. Els Jugadors sense avaluaclo calalana comptaran la seva avaluaclo Internacional. I, en cas de no tenif-ne tampoc, la seva avaluació espanyola. SI no posseeixen cap d'aquestes tres avaluaCIons, als seus

més de 2125
mes de 2075 fins a 2125
mes de 2025 'Ins a 2075
fins a 2025

adversans se'ls comptara de la seguent manera:
- SI el lugador en questió ha fel el 50% o menys de
la punluaclo total poSSible al final del torneig. es considerarà que s'han enfron tat a un Jugador d'avaluació

2.000.
Per cada mig punl que el Jugador lacI de mes respecte del 50%, serà conSiderat -a efectes de ratnlg
pels seus adversans com un jugador 50 punts ELO
més fort (alxl, per exemple: 4.5/8 2.050. 5/8 ~ 2.100,
5.5/8 .. 2.150. etc., finS a un màXim lotal poSSible de
2.550: '1 111 - 2.550).

TAULA D'ASCENSOS DE 3.- A 2." I 2." A 1."

8 RONDES
Num. de segones

Num. de terceres

o

B

I

7
6
5
4
3
2

2
3
4

5
6
7
B

,

O

Punts necessarts per ascendir
de Ja. a 2a.
de 2a. fi 1a

6
6

5'n
5'n

7
7
7
7

5

6 '1.>

4'n
4'n

6'n

4
4

6
6

6 1h

9 RONDES
Num. de segones

,

o
2
3
4

5
6
7
B
9
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Num. de terceres

Punts necessans per ascendir
de 2a. a la
de 3a. a 2a.

B

7
6 ''''

7

6'n

6

6
6

9

5
4
3
2

5'n
5'h

O

4 'f¿

,

5
5

B
B
B
7'1'.'

7';'
7
7
61f~

6 11.>
6 11:

OBTINDRAN El TiTOL DE MESTRE CATALA

- El campió i sots-campiÓ del grup ~A" de l'Obert de

Barcelona.
- El campiÓ

t

sols-campIÓ de Catalunya absolut.

- El Jugador amb tttol de Mestre FIDE o amb norma

- Els qUI superin percentatges en torneigs homologats per aquesta Federació. Aquests percentatges S6-

de Mestre Internacional.

ran del 50% per a una mitjana de 2.375 punts ELO.

- El Campió d'Espanya Juvenil.

- Els cinc pnmers clasSIficats del Campionat d'Espa-

Cada punt que rebaixi aquest valor farà augmentar en
un 0,1 % el percentatge demanat per a l'obtenció de

norma.

nya IndiVIdual , Fase Final.

Tol jugador que durant un penode de dues temporades no aconseguel)(i cap norma de Mestre Català en
perdrà una de les antenorment aconseguides.

- Amb Ires normes de Mestre Català s'adquireix elli-

Iol de Mestre Català.

- En cas que algun Jugador a Ja darrera ronda d'un

OBTINDRAN NORMES DE MESTRE CATALA
Superant 2.300 punts ELO a la llista d'avaluació,
havent Jugal 16 partides o més.

torneig faci norma de Mestre Català, fins i tot perdent,
la farà en qualsevol cas. En cas que la faci fent taules,
Ja fara també guanyant.

QUADRE DE RONDES DES DE TRES FI NS
A 12 JUGADORS SISTEMA LLIGA
QUADRE PER A TRES I QUATRE PARTICIPANTS:
1a. Ronda
2a. Ronda
3a. Ronda

1-4
4-3
2-4

QUADRE PER A SET I VUIT PARTICIPANTS:

2-3
1-2
3-1

la.
2a.
3a ,
4a.
Sa.
6a.

Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
7a. Ronda

QUADRE PER A CINC I SIS PARTICIPANTS:

la. Ronda
2a. Ronda
3a. Ronda
4a. Ronda

Sa. Ronda

1-6
6-4
2-6
6-5
3-6

2-5
5-3
3-1
1-4
4-2

3-4
1-2
4-5
2-3
5-1

1-8
8-5
2-8
8-6
3-8
8-7
4-8

2-7
6-4
3-1
7-5
4-2
1-6
5-3

3-6
7-3
4-7
1-4
5-1
2-5
6-2

4-5
1-2
5-6
2-3
6-7
3-4
7-1

QUADRE PER A NOU I DEU PARTICIPANTS

la. Ronda
2a. Ronda
3a. Ronda
4a. Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
9a.Ronda

Sa.
6a.
7a.
8a.

2-9
7-5
3-1
8-6
4-2
9-7
5-3
1-8
6-4

1-10

10-6
2- 10
10-7
3-10
10-8
4- 10

10-9
5-10

3-8
8-4
4-9
9-5
5-1
1-6
6-2
2-7
7-3

4-7
9-3
5-8
1-4
6-9
2-5
7-1
3-6
8-2

5-6
1-2
6-7
2-3
7-8
3-4
8-9
4-5
9-1

QUADRE PER A ONCE I DOTZE PARTICIPANTS

la. Ronda
2a.Ronda
3a. Ronda
4a. Ronda
Sa. Ronda
6a. Ronda
7a. Ronda
8a. Ronda
9a. Ronda

1-12
12-7

2-11

3-10
9-5

8-6
3-1
9-7
4-2

10-6
5-1

12-9

10-8

11 -7

4-12
12-10

5-3
11-9

5-12

6-4

6-2
1-8
7-3
2-9
8-4

2-12
12-8
3-12

IDa. Ronda

12- 11

lla. Ronda

6-12

1-10

7-5

4 -11

4-9

5-8

10-4
5-10
11-5
6-11

11-3

1-2

6-9

7-8

1-6
7-1
2-7
8-2
3-8
9-3

6-7

1-4

2-3

7-10
2-5
8-11
3-6

8-9
3-4
9-10
4-5

9- 1

10-11

4-7

5-6

10-2

11 - 1
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NORMATIVA DE L 'AVALUACIÓ
DE LA FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS

1. Es computaran les partides disputades per Jugadors afiliats a la F. C. d 'E. en les proves oficials (organitzades per la F. C. d'E .) ¡ en les no oficials.
Les proves no oficia ls només seran computades si.

amb la deguda antelació, els seus organitzadors
comuniquen a la F. C. d'E. el desig que els resultats
SigUin comptabilitzats per a l'avaluació i s'obté la conformi tat d 'aquesta FederacIó. Els torneigs tancats no
oficials, amb validesa per a l'avaluació FrDE , disputats
de Catalunya, Iambe seran computats.
2. S'aplicarà la fó rmula per iòd ica als jugadors que
entrin per primera vegada en la computac ió de l'Avaluació:
Rp- Rc+DP
On Rc és l'avaluació mllJana dels adversaris, OP és
un valor proporcional a la puntuació obtinguda pel IU·
gador , i que es dedueix a partir de la laula 1. El valor
de OP mal pol ser superio r a 150; Ap és l'avaluació ab ·
linguda pel jugador.
Per als jugadors de preferent I superior calegoria
que hagin disputat un minim de 16 partides en el pe.
riode compres entre la publicacIó d'ambdues llistes, la
seva avaluació o bt inguda Rp es conSiderarà en ferm i.
per tant, aquests jugadors a tots els efectes ti ndran
avaluació, que serà com a minlm de 2.000 punts. En
cas de no arribar a disputar 16 partides, els resultats
obllnguts es reservaran per a futurs còmputs fins a as·
solir el nombre de 16 partides com a minim.
3. S'aplicarà la fó rmula contínua per als jugadors
que hagin entrat ja per la fÓrmula periòdica i per fer els
successius còmputs;
Rn .. Ro=K f:N·We)
On Ro és l'avaluació inicial (la de l'última llista), K es
la constant del torneig (per a oberts i Campio nat per
Equips és 15; per a robert de Barcelo na i tancats

vàlids per a ,' ELO català es 20: I per a l'indIVIdual de
Catalunya i tancats vallds per a l'ELO Internacional
és 25), W són els punts obtinguts, We s6n els punts
previstos c alculats a partir de les d iferenCies d'ava·
ac ions entre jugador I adversans, I Rn es la nova
avaluació.
S'estableix un minlm de 6 partides jugades, en el
cas del Campionat de Catalunya per EqUIps, perquè
els resu ltats li sigUin avaluats al Jugador, En les proves
de caràcter indIVidual no hi haura un mlOlm de partides
(circular 20/85. paràgraf 2).
El canvI màXim de puntuaCió permès com a resultat
d'un torneig serà d e 5 punts per partida computada .
La valoraCIÓ mini ma d 'un Jugador serà de 2.000 punts.
4 . Les partides gLlanyades o perdudes per Inco mpa·
reixença es computaran a efectes d 'avaluaCIÓ com a
ELO 2.000.
5. Prèviament el càlcul de l'avaluació, s' llaurà de
comprovar si el torneig 11 val o no. SI la diferènCia entre
l'avaluaCIÓ del jugador I la de la mitjana dels contraris
(RO· Rc) és inferior a 300 els computs es cornptablltt ·
zaran i valdrà per a !"avaluacio. En cas contran, no. A
tot s els electes, es conSideraran els pnmeres, segones
i terceres com a jugadors d'ELO 2.000. La diferència
de 300 punts sols s'aplica per benellclar el jugador: S I
aquesta diferència és de 300 punts o mes, I. en el seu
còmput final el jugador baixa ELO, no li comptarà, però
si en puja. aleshores SI. En el campionat de Catalunya
d 'Equips, a més a més. perquè l'avaluaCIÓ SigUI com·
putada, el jugador haurà d'haver jugat almenys amb el
50% de preferents.
6. Als jugadors que no tlngull1 ELO calalà, tret de
primeres, segones I terceres, se'ls aplicarà el punt 6.
de la circular 20.85: pnmerament l'ELO nacio nal : SI no
en tenen, l'ELO internacional: SI no en tenen, per cada
mig punt més que fac m del 50 %, en el torneig , se 11
donaran 50 punts més d'ELO, a partir de 2,000. Ales·
hores, els ELOS naCionals de paiSOS estrangers no
seran vàlids per al còm put de J"avaluaCló catalana.
7. La F. C. d·E . treurà una llista d'avaluació cada SIS
mesos: a ler. de gener I a ler. de Juliol. El Campionat
d'Equips estarà computat a la Ihsta de gener.

EXEMPLES DE COM FER EL CÀLCUL
DE L'AVALUACIÓ CATALANA
EXisteixen dues maneres de fer el calcul , segons SI·
gui la primera vegada que al jugador se 11 calcula (formula periòdica) o siguin les successives vegades
(fórmula continua).
Al FÓRMULA PERiÒDICA
1er, Es calcula l'avaluacIÓ mitjana dels contrans,
20n, Es calcula el rendiment del jugador (obté dlvi·
dmt el nombre d e punts fe ls pel nombre de partides
Jugades i multiplicant per cent),
3er. Amb el rendiment es va a la taula l , de conver·
sió ¡ s'obté un número corrector, positiu o negatiu (OP).
4rt . L'avaluaCIÓ d' entrada és la suma de la mitjana
dels contraris més el nume ro corrector.
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Vegem un exemple:
En Pere, en el Campionat de Catalunya d'Equips ha
Jugat amb 8 jugadors, aconseguint 6 punts: un estran·
ger d'ELO internacional 2.250, un primera (2.000), un
preferent (2 .000), un preferent (2 .100), un primera
(2.000) , un tercera (2 .000) , un preJerent (2.080) i un pre·
ferent (2.110). A l'Obert de Barcelona ha aconseguit
també 6 punts de vuit partides, amb preferents d'ELOS

2.000, 2.080,2.060,2.040 ,2.055.2.065, 2.000; 2.030.
2.250+2.000+2 .000+2.1 00+2 .000+2.000+2. 080+2. 110+
2.000+2.080+2 .060+2.040+2 .055+2 .065+2.000+2 .030

- 2.054 ,38

ler, Rc-

16

6+6
20n. Rendiment.. - - - x l 00- 75%

16
3er. Anem a la taula i tenim OP .. 193. Com que no
pot ser mai superior a 150 se li dóna el valor màxim

OP- 150.
4rt . L'avaluació serà Rp" 2.054 , 38+150s 2.204 ,38,
que arrodonit en múltiples de 5 és 2.205. Com que ha
jugat el mimm de 16 partides ja sortirà a les llistes de
1'1 de gener.
B) FÓRMULA CONTINUA,
ler. Es calcula l'avaluacio mitjana dels contraris,
en un torneig , sumant llurs avaluacions i divinHes pel
nombre de jugadors. Si un contrari no en té. se li as·
Signa una de teòrica. tal com s'ha explicat anterior·
ment.
20n. Es troba la diferència entre aquesta i l'avalua·
ció pròpia. Aquesta diferència pot ser positiva o nega·
tiva.

3eL Amb aquesta diferència es va a la taula 2. i
s'obté el tant per cent de rendiment esperat del juga·
dor avaluat.
4rt . Es multiplica aquest percentatge pel nombre de
partides jugades en el torneig i és els punts esperats
(aquest resultat s' ha de tenir amb dos decimals).
Sé. La diferència positiva o negativa entre els punts
esperats i els realment fets es multiplica per la cons·
tant assignada al campionat.
Vegeu un exemple:
En Ferran , d'avaluació 2.015. ja jugat el per Equips i
l'Obert de Barcelona. En el per Equips ha fet una ex·
cel·lent puntuació, però ha jugat sols amb 3 jugadors
avaluats. d'onze partides. No li compta per a t'avalua·
ció. A l'Obert de Barcelona ha fet 4 punts contra pre·
ferents d'avaluació: 2.000, 2.010, 2.020, 2.000, 2.005,
2.015,2.000,2.000. La constant és K- 20.
1er. Calculem la mitja d'adversaris:

2.000+2.010+2.020+2.000+2.005+2.015+2.000+2 .000+

Rc-

- 2.006,25
8

20n. DA-- Ro- Rc-- 2.015- 2.006,25- 8,75
3er. Anem a la taula 2. , que ens diu que ha de fer eI 51%.

51 x8 partides
- 4.08 punts esperats

4rt . We""
100

Sé. Rn: Ro=K (yV·We): 2.015+20 (4 ·4,08)- 2.013,4
El resultat final s'arrodoneix a múltiples de cinc, i
queda 2.015. igual Que el que tenia abans.

49

Taula 1

P

OP

P

OP

P

OP

P

OP

P

OP

P

OP

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84

677
589
538
501
479
444
422
401
383
366
351
336
322
309
296
284

83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67

273
262
251
240
230
220
211
202
193
184
175
166
158
149
141
133
125

66
65
64
63
62
61

117
110
102
95
87
80

49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33

-7
-1 4
-2 1
-29
- 36
-43
-50
- 57
- 65
- 72
- 80
- 87
- 95
- 102

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

133
141
149
158
166
175
184
193
202
211
220
230
240
251
262
273
284

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

296
-309
-322
-336
351
-366
383
401
422
444
470

60

72

59
58
57
56
55
54
53
52
51
50

65
57
50
43
36
29
21
14
7
O

P resultat percentual obtingut (punts obtingutS" 100 n

- 110
- 117
- 125

- 501

538
589
677

O

rondes}

Taula 2

DA

H

l

DA

II

DA

H

l

DA

H

l

0-3

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38

92-98
99-106

6337
64 36
6535
66 34
6733
6832

198-206
207-215
216-225
226-235
236-245
246-256

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

345-357
358-374
375-391

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4· 10
11 · 17

18-25
26-32
33-39
40·46

47-53
54-61
62 -68
69-76
77-83
84-91
DA

H
L

107· 113
114·121

122-129
130- 137

6931

257·267

7030

180-188

7228
7327
7426

268-278
279-290
291-302
303-315
316-328

189· 197

7525

329-344

138· 145
146·153
154·162
163· 170
171 - 179

7129

392·411
412·432
433·456
457· 484

485-5 17
518-559
560-619
620-735
mes de 735
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/CIem. per als "valuats mes
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