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Normativa d’organització de competicions oficials
Federació Catalana d’Esgrima

PREMISES
1. Es considerarà com a referència principal la Normativa d’Organització de Competicions
Oficials de la FCE que s’exposa a continuació i, supletòriament, la normativa de la FIE.

2. Es considerarà competició oficial de la FCE tota competició d’esgrima inclosa en el calendari
oficial de la FCE i que s’organitzi a Catalunya, ja sigui directament des de la mateixa FCE, amb
la seva col·laboració, o pels seus clubs. Es defineixen els següents tipus de competicions oficials
(CO):
*

Campionats de Catalunya (CC)

*

Lligues Catalanes (LC)

*

Màsters d’Esgrima de Catalunya (MC)

Es tindrà en compte com a CO des del moment en que s’obre el procés d’inscripció fins al
tancament de la instal·lació el mateix dia de la competició.

3. El Circuit Català és el rànquing oficial de la FCE i es composa de totes les proves de LC i CC
individuals.

4. En cada CO, la FCE determinarà prèviament l’entitat o entitats que assumeixen la
responsabilitat com a organitzadors.

5. L’entitat organitzadora haurà de seguir la Normativa d’Organització de Competicions Oficials
de la FCE i el Plec de Condicions d’Organització de Competicions Oficials de la FCE.

6. Els organitzadors de cada CO hauran de vetllar perquè el directori tècnic compleixi la
Normativa de Directoris Tècnics de la FCE.
7. Esportivitat i dignificació del Circuit Català
El conjunt de l’esgrima catalana té, en les CO, el moment de reunió màxima de tots els seus
esportistes. Els responsables i tècnics hauran de procurar que els tiradors dels diferents clubs
restin en el lloc de competició fins a la fi de les diferents CO, inclosa la cerimònia de lliurament
de guardons, la qual cosa augmentarà la solemnitat i la dignitat dels Campionats.
El respecte a les normatives, així com el correcte comportament de tècnics, àrbitres, tiradors i
directius, realitzant cadascun la seva tasca pròpia, i tot respectant i valorant la dificultat de la
feina de la resta de col·lectius possibilitarà una millor convivència i qualitat de les competicions
a tots nivells. La FCE mitjançant els seus òrgans de govern, tècnics i/o jurisdiccionals podrà
sancionar a aquell membre de la Federació que per les seves actuacions incorrectes en les CO
en sigui mereixedor.
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1. CATEGORIES
1.1.

Definició de les categories

1.1.1. Les competicions oficials de la FCE s’organitzaran en les següents categories, en funció
de l’edat dels participants:
•
Veterans (VET)
•
Absoluts (ABS)
•
Júniors (M-20), per a menors de 20 anys
•
Cadets (M-17), per a menors de 17 anys
•
Infantils B (M-15), per a menors de 15 anys (última temporada que es
manté aquesta categoria)
•
Infantils A (M-14), per menors de 14 anys
•
Alevins (M-12), per a menors de 12 anys
•
Benjamins (M-10), per a menors 10 anys
1.1.2. La participació en les categories M-20, M-17, M-15, M-14, M-12, M-10 queda restringida
a tiradors i tiradores que el dia 31 de desembre de la temporada en curs no sobrepassin l’edat
corresponent en cada cas.
(Per exemple: un noi o noia que el 31 de desembre (o abans) fa els 18 anys no pot participar
en cap de les competicions de la present temporada en la categoria M-17.)

1.2.

Participació en categories

1.2.1. Per a la Temporada en curs s’estableix la següent distribució d’edats per categories de
llicència i limitacions de participació en funció de l’edat.

Límits d'edat de participació
Categoria
VET

ABS

M-20

M-17

Categories de llicència
Any naixement Edat 2016
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

···

···

Categoria
M-10

M-12
M-14
M-17

M-20

ABS

1982
1981
1980
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2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

2004
2003
2002
2001
2000

M-15

2006
2005
2004
2003
2002

M-14

2006
2005
2004
2003

M-12
2008
2007
2006
2005

M-10
2009
2008
2007

Edat 2016
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37...
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1.3.

Definició del caràcter

1.3.1. Les CO es celebraran amb caràcter individual en totes les categories. En categoria
ABSOLUTA, M-20, M-17, M-15 i M14 també es podran celebrar competicions per equips,
considerant-se com a proves diferents amb els seus propis campions.

2. INSCRIPCIONS
2.1.

Documentació i llicències

2.1.1. Els tiradors hauran de tenir la llicència federativa de la temprada en curs. Aquest
tràmit es farà des de cada club i s’haurà de tramitar com a tard abans de les 12h del dijous
de la setmana anterior de la competició.
2.1.2. Per participar en les LC i els CC els tiradors hauran de tenir tramitats els drets del
Circuit Català. Aquesta tindrà un cost segons la categoria i donarà dret a participar en
qualsevol de les proves permeses segons l’edat.
PREUS DRETS CIRCUIT CATALÀ
ABS
M-20
25,00€
M-17
M-14
M-12
13,00€
M-10
No es podrà inscriure a un tirador en les LC i els CC fins que no s’hagi fet el tràmit dels drets
del Circuit Català així com tampoc es podrà tramitar els drets del Circuit Català sense disposar
de llicència federativa de la temporada en curs.
2.1.3. També es pot optar per pagar la inscripció puntual a cada prova, però d’aquesta
manera no es puntuarà pel rànquing.
PREUS INSCRIPCIÓ PUNTUAL A CADA PROVA
ABS
M-20
M-17
M-14

10,00€

M-12
M-10

2.1.4. Les proves de LC seran obertes per a tiradors sense llicència FCE. Per fer-ho hauran de
demostrar que disposen de alguna llicència federativa d’esgrima. Aquestes persones hauran de
pagar 10€ per la inscripció puntual a cada prova.

v. setembre 2016
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2.2.

Dates, condicions i lloc d’inscripció

2.2.1. Els clubs seran els responsables de tramitar les inscripcions dels/les tiradors/es al les LC
i els CC individuals o per equips, utilitzant el programa de Gestió d’Inscripcions de la FCE. A
més a més, en cas de una competició per equips, els clubs hauran d’enviar via correu electrònic
la composició de cada equip.
Els/les tiradors/es sense afiliació a cap club hauran d’inscriure’s directament a la FCE.
2.2.2. La inscripció a una LC o CC s’haurà de realitzar sempre abans de les 24:00 h del
dimarts de la setmana de la prova, per tal de concretar els aspectes organitzatius
necessaris (nombre de pistes, àrbitres...), mitjançant el programa de Gestió d’Inscripcions de la
FCE, excepte pels CC absoluts que tenen una normativa específica.
2.2.3. Inscripcions fora de termini: Des de dimarts a les 24h, fins dimecres a les 12h, la
FCE acceptarà inscripcions per correu electrònic. Aquestes es consideraran fora de termini, per
tant s’aplicarà la corresponent sanció. Fora d’aquesta pròrroga, no s’acceptarà cap inscripció .
2.2.4. Si un/a tirador/a no inscrit es presenta el mateix dia de la competició, en cap cas podrà
participar a la competició (tant en les proves individuals com en les d’equips).
2.2.5. En cap cas s’acceptarà una inscripció sense disposar de la corresponent llicència
federativa de la temporada en curs.

3. ARBITRATGES I DIRECTORIS TÈCNICS
3.1.

Designació, aportació d’àrbitres i directori tècnic

3.1.1. La FCE designarà el president del DT per a cada LC i CC, aquest serà el màxim
responsable de la prova i a més durà a terme la gestió informàtica de la prova i totes aquelles
tasques que es vegin reflectides a la Normativa dels Directoris Tècnics.
A les CO, la FCE aportarà entre 0 i 2 àrbitres en funció del nombre d’inscripcions, per
cadascuna de les jornades en què es realitzin.
3.1.2. El directori tècnic estarà format per una persona que serà el president del mateix i
haurà d’estar inclòs en el Cens de Directoris Tècnics de la FCE. En el cas en que les jornades de
competició, segons criteri de la FCE, tinguin un volum important de tiradors, s’establiran dues
persones per cobrir amb les tasques del DT.
3.1.3. Els clubs participants a les LC i CC hauran d’aportar àrbitres en funció del nombre
d’inscripcions, inclús aquelles fetes fora de termini, i fer-se càrrec de la seva retribució, si
s’escau.
En el cas que algun club no disposi d’àrbitres suficients per les LC o CC, haurà de posar-se en
contacte amb la FCE, dins del termini d’inscripció, per tal que aquest els n’hi assigni els
necessaris. Aquests clubs s’hauran de fer càrrec de l’import de la retribució corresponent
segons els imports establerts en la present normativa.
3.1.5 En cas que un club, sense informar a la FCE en el termini previst per normativa, es
presenti el dia de la competició amb menys àrbitres dels que ha d’aportar, el DT decidirà si
v. setembre 2016
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sense aquest àrbitre, logísticament és possible fer la competició, és a dir, sense alterar la
quantitat de rondes de poules i per tant podran tirar la totalitat de tiradors del club amb la
corresponent sanció econòmica (S.1) o en cas contrari el club haurà de renunciar a la
participació dels seus tiradors que no estiguin coberts per la seva aportació d’àrbitres tenint en
compte l’ordre estricte del rànquing del Circuit Català.
3.1.4. Els àrbitres de les CO d’àmbit autonòmic hauran de tenir la titulació mínima d’àrbitre
autonòmic en l’arma corresponent i hauran de disposar de la corresponent llicència d’àrbitre de
la temporada en curs.
En el cas que alguna persona arbitri en alguna competició autonòmica i no tinguin la llicència
d’àrbitre en vigor, la FCE els hi tramitarà d’ofici pel club pel qual ja tingui l’altre llicència.
3.1.5. El nombre d’àrbitres que haurà d’aportar cada club a les LC i CC de qualsevol categoria
es determinarà segons els següents criteris:
COMPETICIÓ INDIVIDUAL:
D’ 1 a 4 tiradors/es
De 5 a 9 tiradors/es
De 10 a 15 tiradors/es
De 16 a 21 tiradors
De 22 a 27 tiradors
28 o més tiradors/es

0
1
2
3
4
5

àrbitres
àrbitre
àrbitres
àrbitres
àrbitres
àrbitres

COMPETICIÓ PER EQUIPS:
D’ 1 a 3 equips
De 4 a 6 equips
De 7 a 8 equips

1 àrbitre
2 àrbitres
3 àrbitres

* Si en una mateixa jornada (matí o tarda) coincideixen més d’una arma, cada arma es
veurà afectada pel criteri anterior.
En cas ajuntar-se en una mateixa jornada diverses competicions, la FCE podrà decidir si pot
prescindir d’algun àrbitre en alguna d’elles.
El DT pot prescindir de qualsevol àrbitre sempre i quan cregui que logísticament es pot
continuar amb la competició.
3.1.6. Cap àrbitre podrà tirar i arbitrar en una mateixa arma i categoria de una CO, però si ho
podrà fer en una arma o categoria diferent sempre i quan les competicions no coincideixin en el
temps.
3.1.7. En les proves de Lliga Catalana de les categories Absoluta no s’aplicaran les normes
3.1.2 i 3.1.6.
3.1.8. En els Campionats de Catalunya de sabre i floret ABS, l’aportació d’àrbitres queda
reduïda a màxim un àrbitre per club per arma.

v. setembre 2016
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3.2.

Retribució econòmica dels arbitratges i directoris tècnics

3.2.1. El següent quadre resumeix les tarifes del personal implicat en l’organització de proves
de la FCE.

REMUNERACIONS D'ÀRBITRES I DIRECTORIS TÈCNICS
ARBITRATGE

DIRECTORI TÈCNIC

3.3.

AUTONÒMICA
NACIONAL

41€/ bruts
50€/ bruts

AUTONÒMIC
NACIONAL

65€/ bruts
72€/ bruts

Indumentària dels àrbitres

3.3.1. Els àrbitres de les CO hauran d’anar vestits amb jaqueta, camisa llisa, texans o
pantalons de vestir i sabates.
3.3.2. Els Directoris Tècnics hauran de complir amb les mateixes normes de vestimenta que
s’especifiquen per als àrbitres en l’article precedent 3.3.1.

4. PARTICIPANTS I GUARDONS
4.1.

Participants

4.1.1. Podran participar en els Campionats de Catalunya els/les esgrimistes que reuneixin
les següents condicions:
1. Estar en possessió de la llicència de la FCE de la temporada en curs.
2. Estar en possessió dels Drets de Circuit Català de la temporada corresponent.
3.
Respectar els criteris d’inscripció per categories esmentats en l’apartat 1.2.
4. No estar sota cap sanció disciplinària que impedeixi la seva participació al CO.
4.1.2. Podran participar en els CC de la FCE els/les esgrimistes que reuneixin les condicions
establertes en la norma 4.1.1 anterior i també aquells/es que ho facin sota els requisits
establerts en el punt 2.1.3.

4.2.

Equipació dels tiradors

4.2.1. És obligatòria la utilització del vestit d’esgrima sencer, del peto interior i de la careta
(tot homologat per la comunitat europea i com a mínim de 350Nw amb segell), del guant i de
les armes reglamentàries. Tot aquest material haurà d’estar en bon estat.
4.2.2. És obligatori també en categories M-14, M-15, M-17, M-20 i ABS el peto interior de
protecció en bon estat.
4.2.3. És obligatori també en la categoria M-10 l’ús d’armes mini, mentre que en la categoria
M-12 és opcional.

v. setembre 2016
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4.2.4. Els àrbitres de les competicions hauran de tenir especial cura en no deixar tirar, sota
cap pretext, a cap tirador/a que no acompleixi les normes 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3.
4.2.5. Els tiradors guardonats hauran de pujar al podi amb vestit d’esgrima sencer, xandall del
club sencer o pantaló d’esgrima i jaqueta del xandall del club i bambes esportives. El no
compliment d’aquesta norma significarà la cessió de la competició perdent la classificació i els
punts de la prova, ocupant el seu lloc i punts el següent classificat en la competició. El
desempat dels dos tercers es fa en funció de la classificació obtinguda a la poule, segons la
normativa FIE. La resta de tiradors pujarà un lloc en la classificació final.
En les proves per equips tots els integrants de l’equip que pugin al podi hauran d’anar iguals,
seguint un dels requisits d’indumentària anteriors.

4.3.

Guardons

4.3.1. El/la guanyador/a del CC de cada categoria rebrà un guardó oficial que acredita com a
Campió/na de Catalunya de la categoria, arma i any que li pertoqui.
En el cas de disputar-se la competició per equips, els/les components de l’equip rebran la
medalla que els acredita com a campions de Catalunya.
4.3.2. En totes les LC també hi haurà medalles pels que composin el podi de la prova.
4.3.3. Els guardons esmentats en els dos epígrafs anteriors són els únics de caràcter oficial,
conjuntament amb els lliurats en els MC.
4.3.4. La no presentació al podi en la cerimònia de lliurament de premis significarà la cessió
de la competició amb la corresponent pèrdua de la seva posició en la competició, així com els
punts obtinguts pel rànquing, ocupant el seu lloc i punts el següent classificat en la competició i
la resta de tiradors pujarà un lloc en la classificació final. El desempat dels dos tercers es fa en
funció de la classificació obtinguda a la poule, segons la normativa FIE.
4.3.5. En els CC per equips l’equip s’haurà de presentar al podi amb tots els seus integrants.
En el cas que un integrant no pugi l’equip sencer serà cessat i el següent equip ocuparà el seu
lloc movent així la resta de la classificació final.
4.3.6 En totes les CO es farà l’entrega de guardons com a màxim mitja hora després de la
finalització de la prova.

5. QÜESTIONS ORGANITZATIVES
5.1.

Inici de les competicions

5.1.1. La FCE establirà amb una antelació mínima de 10 dies abans de cada competició, la
data, l’horari i el lloc de celebració de la mateixa. En l’horari s’especificarà:
- Crida de tiradors.
- Eliminació de no presentats.
- Inici de la prova.
5.1.2. L’inici de la competició comportarà la IMPOSSIBILITAT d’afegir cap tirador/a eliminat/da
en la fase anterior.
v. setembre 2016
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5.2.

Altres qüestions organitzatives

5.2.1. Per qualsevol altre aspecte organitzatiu s’haurà de consultar el Plec de Condicions per
l’Organització de Competicions Oficials de la FCE.

6. NORMATIVA DEL CIRCUIT CATALÀ I RÀNQUING
6.1.

CATEGORIES I ARMES

6.1.1. El Circuit Català d’esgrima es disputarà en les categories “M-10”, “M-12”, “M-14”, “M15”, “M-17”, “M-20”, “ABS” i “VET”, a floret, espasa i sabre, tant en categoria masculina com
femenina.

6.2.

PROVES DEL CIRCUIT CATALÀ

6.2.1. Les proves que constitueixen el Circuit Català són les Lligues Catalanes i els Campionats
de Catalunya.
6.2.2. Les lligues catalanes i Campionats de Catalunya seran obligatòriament mixtes sempre
que hi hagi 5 tiradors o menys en una de les dues competicions (nois/noies). En cas de fer-se
mixte, és durà a terme tota la competició mixte.
6.2.3. A les LC i CC de la FCE en les que hi hagi 24 o menys de 24 tiradors/es presents, no hi
haurà eliminats a la poule, excepte en els CC ABS de totes les armes. La poule simplement
servirà per determinar el número de cap de sèrie de cada un dels tiradors a les eliminatòries
directes.

6.3.

PUNTUACIÓ PER PROVA

6.3.1. Cada prova del Circuit Català es valorarà seguint els criteris exposats per la FIE i
adaptats a la pròpia normativa de la FCE. La puntuació bàsica en funció de la classificació final
en cada prova serà la següent:
1r classificat
2n classificat
3s classificat
5è a 8è classificat
9è a 16è classificat
17è a 32è classificat
33è a 64è classificat
Més de 64 o poules

32 punts
26 punts
20 punts
14 punts
8 punts
4 punts
2 punts
1 punt

6.3.2. En funció de cada prova i categoria, s’atorgaran uns coeficients de correcció d’aquestes
puntuacions que multiplicaran els punts finals per 1 o 2. La puntuació específica es determinarà
en cada categoria en el punt 6.4.

v. setembre 2016
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6.4.

PROVES PUNTUABLES PER CATEGORIA

6.4.1. Les proves que puntuaran pel Rànquing del Circuit Català són les LC i els CC que es
defineixen a continuació amb el coeficient que se’ls atorga:

•

Circuit Català “M-10”
Aquestes proves no tindran rànquing.

•

Circuit Català “M-12”
Prova
Campionat de Catalunya M-12
Proves de la Lliga catalana M-12

•

Circuit Català “M-14”
Prova
Campionat de Catalunya M-14
Proves de la Lliga Catalana M-14

•

Coeficient
2
1
2
1

Circuit Català “ABS”
Prova
Campionat de Catalunya ABS
Proves de la Lliga catalana ABS

•

Coeficient
2
1
2
1
2
1

Circuit Català “M-20”
Prova
Campionat de Catalunya M-20
Proves de Lliga Catalana M-20
Campionat de Catalunya ABS
Proves de la Lliga catalana ABS

•

Coeficient
2
1

Circuit Català “M-17”
Prova
Campionat de Catalunya M-17
Proves de la Lliga Catalana M-17
Campionat de Catalunya M-20
Proves de la Lliga Catalana M-20
Campionat de Catalunya ABS
Proves de la Lliga Catalana ABS

•

Coeficient
2
1

Coeficient
2
1

Circuit Català “VET”
Prova
Campionat de Catalunya VET
Proves de la Lliga catalana VET

v. setembre 2016
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6.5.

CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS

6.5.1. En els CC per equips, tots els membres dels equips hauran de pertànyer al mateix club.
No s’acceptarà, per tant, cap inscripció d’equips de composició mixta (tiradors/es de diferents
clubs) o d’equips compostos per tiradors sense afiliació a cap club.
6.5.2. Cada club podrà inscriure la quantitat d’equips que desitgi en cadascun dels Campionats
de Catalunya per equips de cada categoria i modalitat.
6.5.3. Al fer la inscripció d’un equip, s’haurà d’inscriure tots els seus components inclús el
reserva en cas que hi hagi. Abans de la publicació del quadre de directes, la composició dels
equips només podrà variar canviant el 4rt tirador. Es considerarà com a 4rt tirador, el que
tingui menys punts de l’equip.
6.5.4. En cas que s’afegeixi qualsevol tirador a un equip fora de termini, serà
d’acord amb la present normativa.

sancionat

6.5.5. En les CO per equips, cada equip representa al seu club i, per tant, l’equip guanyador
d’una CO farà guanyador de l’esmentat títol al seu club en aquella arma i categoria que es
disputi.
6.5.6. El temps entre el scratch i l’inici de la competició serà de mitja hora per garantir que el
DT disposa de prou temps per iniciar la competició sense endarreriments.
6.5.7. Per configurar l’ordre de força i fer el quadre d’equips es tindrà en compte les 3 millors
puntuacions al rànquing del Circuit Català dels tiradors de cada equip.
6.5.8. En cas d’empat en el ordre de força segons el punt 6.5.7, els equips sortiran amb el
mateix número de sèrie i serà l’Engarde el que faci el sorteig automàtic per la col·locació en la
taula.

6.6.

CAMPIONATS DE CATALUNYA ABSOLUTS

6.6.1. Els CC absoluts en totes les armes i modalitats hi haurà 24 classificats. En la modalitat
d’espasa masculina, com a excepció donat l’elevat nombre de tiradors, es classificaran els 36
primers. En cas de no arribar a mínim de tiradors establers per cada arma, estaran tots
classificats.
6.6.2. Per poder participar las CC ABS s’ha d’haver participat com a mínim a 1 Lliga Catalana,
a excepció de que la competició no arribi al nombre de tiradors establerts en l’article 6.6.1.
S’acceptaran a tiradors que no hagin participat a les lligues per ordre d’inscripció i en última
instància per criteri tècnic.
6.6.3. El rànquing de classificats, vindrà donat per la suma de punts en totes les lligues
catalanes puntuables per cada categoria.
6.6.4. En cas d’empat en la puntuació, es classificarà aquell que hagi obtingut el millor
resultat en qualsevol de les proves puntuables.
6.6.5. En cas d’empat també en el 6.6.4 es sumarà les posicions ocupades en les proves
puntuables i el que sumi el menor número serà qui es classifiqui.
v. setembre 2016
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6.6.6. Els tiradors becats per la RFEE a Madrid no se’ls aplicarà la normativa 6.6.2, tenint dret
directament a la participació dels Campionats de Catalunya. És a dir, se’ls guarda les places i
estan exempts de puntuar en les lligues catalanes per poder participar-hi.
Se’ls reservarà les primeres places de classificació per participar als Campionat de Catalunya,
seguits per la resta de classificats fins arribar al límit establert al punt 6.6.1.
6.6.7. La FCE publicarà després de la última prova de Lliga Catalana de totes les armes el
llistat provisional de classificats pel Campionat de Catalunya, així com el llistat dels reserves.
6.6.8. Els Clubs hauran de confirmar 10 dies abans de la prova els tiradors que participaran al
Campionat individual i els seus possibles reserves, així com els equips i els seus components
inclús els reserves, que s’inscriuen per la competició per equips.
6.6.9. En cas de tenir una baixa (que sigui justificada) en els dies previs a la prova serà
obligatori informar a la FCE per tal de que aquesta convoqui als següents classificats.
6.6.10. Durant la setmana del Campionat de Catalunya la FCE publicarà les poules constituïdes.
6.6.11. La no presentació una vegada publicada poules sense un justificant oficial comportarà
una sanció econòmica que es cobrarà al Club pertinent.

6.7.

CERTIFICACIÓ OFICIAL I D’ALTRES MÈRITS

6.7.1. El guanyador del Circuit Català de cada categoria rebrà una certificació oficial de la FCE
que l’acreditarà com a guanyador de la lliga catalana de la temporada, categoria i arma
corresponent. A més a més, els 8 primers classificats de la lliga absoluta seran els classificats
pel Màster d’Esgrima de Catalunya.

7. MÀSTERS DE CATALUNYA
7.1.1. La FCE reconeix com a Màsters de Catalunya Oficials aquells duts a terme en categoria
ABS i en les modalitats d’espasa, floret i sabre, masculí i femení.
7.1.2. Tindran dret a participar en els Màsters els 8 millors classificats del Circuit Català en
cada modalitat.
7.1.3. Els clubs hauran de confirmar la participació dels seus tiradores classificats quan
l’organitzador ho requereixi.
7.1.4. En el cas de que un tirador no participi en el Màster es cridarà al següent classificat en
el rànquing del Circuit Català, i així successivament fins a omplir les 8 places disponibles.
7.1.5. La fórmula de la competició serà una única taula d’eliminació directa, amb disputa pel
tercer lloc. Opcionalment l’organitzador pot decidir disputar els llocs del 5è al 8è. Els encontres
seran a 15 tocats.
7.1.6. L’organitzador haurà de dur a terme la gestió informàtica de la competició i
posteriorment fer-la arribar, conjuntament amb l’informe, a la FCE.
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7.1.7. L’organitzador haurà de proveir com a mínim un àrbitre per dur a terme la competició i
fer-se càrrec de la seva remuneració, si s’escau. Tots els encontres hauran de ser arbitrats per
àrbitres titulats.
7.1.8. La FCE proporcionarà el trofeu del guanyador del Màster. En el cas de voler atorgar
trofeus a la resta del podi, l’organitzador serà el responsable d’aportar-los.
7.1.9 El màster s’haurà de dur a terme sempre abans de la proclamació dels nous 8 classificats
del següent màster.

8. ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS
8.1.1. Tots els clubs d’esgrima catalans afiliats a la FCE tenen dret a organitzar alguna prova
autonòmica al seu club sempre i quan segueixin la normativa d’organització de competicions
que estableix la FCE i el Plec de Condicions per l’Organització de Competicions Oficials de la
FCE.

9. SANCIONS
9.1.

Descripció de les sancions

9.1.1. El no respectar alguna de les normes de la present normativa, implicarà l’aplicació
d’una sanció d’acord amb el següent quadre:
Codi
S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.6

Descripció
No portar àrbitre necessaris per normativa (o portar àrbitre
no titulat)
Arbitrar sense la indumentària apropiada
Presentar inscripcions fora de termini fins dimecres a les
12:00h
Confirmar un tirador que finalment no participa a la
competició
En els CC ABS, la no presentació a partir de la publicació de
poules a internet sense justificant oficial
En els CC Open, presentar inscripcions fora de termini
passat el període d’inscripció de tiradors open i abans de
publicació de poules

Sanció
75 €
30 €
10 €
50€
50€
50€

9.1.2. Les sancions seran facturades als club abans de finalitzar la temporada en curs.

9.2.

Mecanisme de recurs de sancions

9.2.1. Els clubs o tiradors sancionats tenen dret a recórrer qualsevol sanció que els hi hagi
estat aplicada.
9.2.2. El recurs s’haurà de presentar per escrit via correu electrònic a l’adreça
fce@esgrima.cat, aportant tots els documents que siguin necessaris per justificar la serva falta
en un període màxim de 15 dies naturals a contar a partir de la notificació.
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9.2.3. La valoració del recurs serà feta per un comitè format per la Gerent i el Director
Esportiu de la FCE.
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