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PRIMERA PART 

1. Quina de les següents accions NO està considerada com a jugada il·legal? 
 

a) Enrocar-se amb les dues mans. 
b) Prémer el rellotge sense fer cap jugada. 
c) Fer un moviment amb una mà i prémer el rellotge amb l’altra. 
d) Promocionar un peó i col·locar la nova peça amb la mà contrària. 

 
2. En una partida a 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada es reclama 

la presència de l’àrbitre. El jugador de blanques indica que el seu rival ha fet 
una jugada il·legal. Els rellotges marquen els següents temps: 
    

Blanques:  2 minuts 43 segons Negres: 1 minut 12 segons 
 
Quin temps ha de figurar en el rellotge quan el torni a posar en 
funcionament? 
 

a) Blanques: 4 minuts 43 segons Negres: 1 minut 12 segons 
b) Blanques: 4 minuts 43 segons Negres: 1 minut 10 segons 
c) Blanques: 3 minuts 43 segons Negres: 1 minut 12 segons 
d) Blanques: 3 minuts 43 segons Negres: 1 minut 10 segons 

 
3. Una jugadora de 15 anys té un ELO FIDE de 2.325. Quina és la seva K? 

 
a) K = 10 
b) K = 20 
c) K = 30 
d) K = 40 

 
4. En una partida a ritme estàndard es reclama la presència de l’àrbitre. El 

jugador de blanques indica que el seu rival ha tocat una dama i 
posteriorment ha mogut la torre. El jugador de negres ho nega. Mentre li 
estan explicant aquesta situació a l’àrbitre, un espectador assegura 
categòricament  que el jugador de blanques té raó. Com ha d’actuar l’àrbitre? 
 

a) Declara la jugada il·legal, ja que el testimoni ha confirmat els fets. 
b) No declara la jugada il·legal perquè no ho ha vist i es queda 

observant com segueix la partida. 
c) Declara la jugada il·legal i expulsa al jugador de negres per “joc brut”. 
d) Com l’espectador és una persona de confiança, l’àrbitre pot declarar 

la jugada com a il·legal i es queda observant com continua la partida. 
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5. El GEVA organitza un suís vàlid per a ELO FIDE a un ritme de 30 

minuts més 30 segons d’increment per jugada. Durant el període 
d’inscripcions truquen dos jugadors per apuntar-se: Un MI amb 2450 d’ELO 
FIDE i un amb 1955 FIDE.  
 

a) El jugador titulat no podrà disputar el torneig, però sí el de menys ELO. 
b) El jugador titulat pot jugar el torneig, però no el de menys ELO. 
c) Cap dels dos pot jugar el torneig. 
d) Tots dos poden apuntar-se, ja que és a ritme ràpid. 

 
6. En una partida a ritme estàndard, el jugador de blanques toca 

deliberadament un cavall del seu color. L’agafa però se n’adona que si el mou 
el seu rei estaria en escac. Aleshores decideix enrocar-se curt. Quan ho fa, el 
seu adversari reclama que no es pot enrocar perquè hi ha una casella que 
està amenaçada per un alfil negre. Com ha d’actuar el jugador de blanques? 

a) Ha de moure la peça que ha tocat primer i completar la jugada il·legal. 
b) El jugador ha de moure obligatòriament el rei. 
c) Com el cavall que ha tocat no el pot moure, pot jugar qualsevol peça. 
d) Ha de moure obligatòriament el rei i enrocar-se llarg, si és legal. 

 
7. En quines circumstàncies un jugador pot obtenir un descans en un 

emparellament en cas d’haver-hi un nombre imparell de jugadors? 

a) En cas d’haver guanyat una partida per incompareixença. 
b) En cas d’haver perdut una partida per incompareixença. 
c) En cas d’haver descansat amb anterioritat. 
d) Cap de les respostes és correcta. 

 
8. La Federació vol organitzar un tancat per a norma de Mestre Internacional. 

Quins tipus d’àrbitres poden actuar com a àrbitre principal d’aquest torneig? 
 

a) Només àrbitres internacionals. 
b) Nomes àrbitres FIDE. 
c) Àrbitres internacionals, àrbitres FIDE i àrbitres nacionals. 
d) Àrbitres internacionals i àrbitres FIDE. 

 
9. En un campionat per sistema Round-robin, quin sistema de desempat és el 

menys adient per ser utilitzat? 
 

a) Sonneborn-Berger. 
b) Sistema Koya. 
c) Bucholz total. 
d) Resultat particular. 
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10. Quin d’aquests requisits és indispensable per a assolir el títol d’àrbitre FIDE? 
 

a) Assistir a un seminari oficial i aprovar-lo amb una puntuació mínima 
del 60%.  

b) Tenir coneixement obligatori a nivell conversa de l’anglès. 
c) Tenir coneixement suficient de mínim un d’aquests idiomes: 

àrab, anglès, francès, espanyol, portuguès, rus, així com dels 
termes en anglès. 

d) Fer 5 normes (una de seminari i 4 de tornejos). 
 

11. Abans de començar una partida, el jugador de negres canvia el rellotge 
d’ubicació, passant-lo de la seva dreta a la seva esquerra i anuncia al rival que 
com és esquerrà prefereix jugar així. El jugador de blanques està d’acord. 
 

a) Aquest canvi no és possible. El rellotge se situarà en la ubicació 
que decideixi l’àrbitre. 

b) Aquest canvi no és possible. El rellotge se situarà sempre a la dreta 
del jugador de negres. 

c) Aquest canvi és possible. El rellotge se situarà sempre a la dreta del 
jugador de negres, a no ser que ambdós jugadors acordin el contrari. 

d) Aquest canvi és possible. El jugador de negres pot decidir la ubicació 
del rellotge. 
 

12. Quin és el procediment més correcte per oferir taules? 
 

a) Moure, oferir taules i prémer el rellotge. 
b) Moure, oferir taules, prémer el rellotge i anotar (=) a la planella. 
c) Oferir taules, moure, prémer el rellotge i anotar (=) a la planella. 
d) Oferir taules i esperar que l’oponent doni la seva resposta. 

 
13. Ets l’àrbitre principal d’un torneig internacional que es juga per sistema suís 

a nou rondes, les quals comencen a les 17 hores. Els jugadors tenen 1 hora 
per arribar a la partida, tal com indiquen les bases. Abans d’iniciar la ronda 3 
la sala pateix una petita inundació i finalment comença a les 17.45 hores. A 
quina hora perdran per incompareixença els jugadors que no han arribat? 
 

a) A les 18h, ja que les bases marquen que l’inici de les rondes és a les 
17 hores. 

b) A les 18.45 hores, ja que la ronda ha començat a les 17.45 hores. 
c) Al cap de 30 minuts, ja que com s’ha retardat l’inici de la ronda el 

temps d’incompareixença s’ha d’acurtar. 
d) Les partides no es poden disputar perquè no han començat a la hora 

indicada.     
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14. Una jugadora del GEVA-CEA, amb un ELO FIDE de 1870, ha jugat 

els opens de Benasque, Andorra i Sants. En total ha pujat 150 punts d’ELO. 
  

a) Ha aconseguit el títol de WIM. 
b) Ha aconseguit el títol de WFM. 
c) Ha aconseguit el títol de WCM. 
d) No ha aconseguit cap títol. 

 
15. Quina és la definició correcta del sistema de desempat Koya? 

 
a) És el número de punts aconseguits contra tots els rivals que han 

fet el 50% o més de la puntuació total. 
b) És la suma de la puntuació dels rivals que un jugador ha guanyat i la 

meitat de la puntuació dels jugadors amb els quals ha fet taules. 
c) És la suma dels punts que han aconseguit cada un dels rivals. 
d) És la suma dels punts de les partides entre dos jugadors concrets. 

 
16. Quin és el nivell de tolerància de les Lleis dels Escacs respecte als dispositius 

electrònics en jugadors (com per exemple telèfons mòbils), si les bases del 
torneig no ho especifiquen? 
 

a) Es poden dur a sobre, però han d’estar apagats. Si sonen suposa la 
pèrdua de la partida. 

b) L’àrbitre els ha de custodiar i els ha de guardar en bosses on 
s’identifiqui a qui pertany cada dispositiu. 

c) Es poden dur a sobre, però han d’estar en silenci. Si sonen suposa la 
pèrdua de la partida o taules si no hi ha material suficient per fer mat. 

d) Està prohibit portar qualsevol dispositiu electrònic tant a la sala 
com al recinte de joc. Si se li descobreix, suposa la pèrdua de la 
partida. 
 

17. Durant una partida a 90 minuts més 30 segons d’increment des del 
moviment 1, dos jugadors s’adonen a la jugada 25 que des de l’inici han estat 
amb el rei i la dama en posició incorrecta i criden a l’àrbitre. Com s’ha 
d’actuar? 
 

a) La partida s’anul·la i s’ha de començar una de nova. 
b) Com han passat més de 10 jugades la partida continua.  
c) La posició es transfereix correctament a un altre tauler i la partida 

continua. 
d) La partida s’ha de declarar taules. 

 
18. Un jugador atura el rellotge, s’aixeca, va cap a l’àrbitre i l’informa que ha 

d’anar al lavabo. És correcte la seva actuació? 
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a) Sí, perquè ha informat a l’àrbitre que vol sortir de la sala. 
b) No, perquè no té l’obligació de demanar permís a l’àrbitre. 
c) Sí, perquè el jugador sempre té dret a aturar el rellotge. 
d) No, perquè no pot aturar el rellotge per anar al lavabo. 

 
19. Un torneig es juga a 60 minuts més 20 segons d’increment per jugada i amb 

un control de temps a la jugada 40. Es pot deixar d’anotar els moviments 
quan quedin menys de 5 minuts? 
 

a) Sí, en aquest cas qualsevol jugador amb menys de 5 de temps pot 
deixar d’anotar. 

b) No, com el ritme de joc és amb increment els jugadors han d’anotar 
tots els moviments que realitzin. 

c) Sí, a totes les partides amb control de temps es permet que els 
jugadors deixin d’anotar si els hi queda menys de 5 minuts. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

20. Seran avaluades per a ELO FIDE... 
 

a) Totes les partides en les quals els jugadors es presentin a la sala de 
joc. 

b) Totes les partides en les quals ambdós jugadors hagin fet almenys un 
moviment. 

c) Queda a criteri arbitral la valoració de les partides començades i que 
s’hagin de resoldre per sanció. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
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SEGONA PART 

1. Quins valors pot tenir K, segons el Reglament de Valoració, i a quins 
jugadors se’ls hi aplica? 

(B.02. Art. 8.3.3) 

K40 = Jugadors nous que no hagin realitzar més de 30 partides. Jugadors menors 
de 18 anys o que compleixin els 18 anys (fins a final d’any) i no superin 2.300 FIDE. 

K20 = La resta de jugadors fins a 2400 FIDE. 

K10 = Jugadors amb 2400 FIDE o més (encara que baixin d’aquest ELO) 

Si número de partides jugades en un període per K supera 700 la K es modifica 
fins arribar a 700: 700/num partides = K 

2. Mentre fa el control de les partides per la sala d’un torneig que es juga a 
ritme clàssic observa que hi ha un final on les blanques tenen rei, alfil i 
cavall i les negres només el rei. Porten 60 moviments des de la darrera 
captura de peça. Com ha d‘actuar si els jugadors no fan cap reclamació? 

(Cap. 2. Art. 9.6.2) 

Com que els jugadors ja han passat de les 50 jugades sense cap captura de peça ni 
moviment de peó i no han reclamat, l’àrbitre ha d’esperar a que arribin als 75 
moviments sense capturani moviment de peó per poder declarar la partida com a 
taules.  

Si abans dels 75 moviments sense captura de peça ni moviment de peó no hi ha 
reclamació i es produeix el mat, aquest prevaldrà. 
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3. En un torneig amb un ritme de 90 minuts més 30 segons 

d’increment des del moviment 1, es dona aquesta posició: 

 

Vostè, com a àrbitre, està observant la partida perquè els hi queda molt poc 
temps. El jugador de negres mou 41. ...Dc2, prem el rellotge, i 
immediatament el jugador de peces blanques abandona. Ha d’actuar 
l’àrbitre? Quin és el resultat final i per què? 

(Cap.2. Art. 5.2.1) 

Sí, l’àrbitre ha d’actuar, ja que la jugada del negre 41... Dc2 ofega el rei blanc, fet 
que finalitza immediatament la partida i per tant són taules. No es pot admetre 
l’abandonament del jugador de peces blanques. 

4. Vostè és l’àrbitre adjunt d’un torneig Round-Robin, a volta única, amb els 
següents jugadors: 

 



 
Respostes a l’examen d’Àrbitre Nacional 2022 

 
Expliqui el procediment per dur-lo a terme i elabori 
l’emparellament. 

Número de jugadors: 10 

Número de rondes: 9 

Cal fer el sorteig previ abans d’iniciar el torneig dels números de rànquing, ja que RR 
no s’ordena per ELO. 

R1 1 - 10 2 - 9 3- 8 4- 7 5 - 6 

R2 10 - 6 7 - 5 8 - 4 9 - 3 1 - 2 

R3 2 -10 3 -1 4 -9 5 -8 6 -7 

R4 10 - 7 8 - 6 9 - 5 1 - 4 2 - 3 

R5 3 - 10 4 - 2 5 - 1 6 - 9 7 - 8 

R6 10 - 8 9 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4 

R7 4 - 10 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 - 9 

R8 10 - 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5 

R9 5 - 10 6- 4 7- 3 8 - 2 9- 1 

 

5. Quines són les sancions que pot posar un àrbitre? 

(Cap 2. Art. 12.9) 

• Advertència 
• Afegir temps al rival / Treure temps a l’infractor 
• Augmentar la puntuació de l’adversari fins al màxim / treure puntuació a 

l’infractor  
• Declarar la partida perduda per a l’infractor 
• Multa anunciada amb antelació 
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• Exclusió d’una o més rondes 
• Expulsió de la competició 

 
6. Enumeri les regles bàsiques que ha de complir un torneig suís. 

(Art. C. 04) 

• Núm. rondes avisat per avançat i no es pot modificar 
• Dos jugadors no jugaran entre sí més d'una vegada 
• Jugadors senars = un descansa i se li assigna un punt 
• Un jugador que ha descansat o que ha guanyat per incompareixença no pot 

descansar 
• Jugadors vs jugadors de la mateixa puntuació (sempre que sigui possible) 
• La diferència entre partides amb blanques i amb negres no pot ser superior 

a 2 o menor de -2 
• Cap jugador pot jugar amb el mateix color 3 partides consecutives  

7. Un jugador juga 22. Re1, prem el rellotge i crida l’àrbitre per fer una 
reclamació per triple repetició. El jugador declara que amb aquest 
moviment la partida és taules. Justifiqui la seva actuació com a àrbitre. 

(Cap 2. Art. 9.5.3) 

• La reclamació és incorrecta perquè primer ha jugat, ha premut el rellotge i 
després ha avisat a l’àrbitre.  

• Se li posen 2 minuts de temps al rival (no es considera il·legal) 
• La partida continua amb el torn de les negres. 
• Si demana com es fa correctament la reclamació, explicar-li al jugador. 

 

(Cap 2. Art. 9.2.1) 

• Si hagués reclamat primer i després hagués fet la jugada: 

o Dir-li “Faci correcta la seva reclamació” 
o Si demana com es fa correctament la reclamació, explicar-li al jugador. 

 

• Si hagués reclamat bé: 

o Es reconstrueix partida. 
o Si no es correcte, 2 minuts al rival. 
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8. En una partida a 60 minuts per jugador més 30 segons 

d’increment des del moviment 1, vostè veu com el jugador de peces negres 
avança un peó fins a a8, prem el rellotge, i el canvia per una torre, ja que 
amb una dama ofegaria el rei rival. Quina actuació ha de tenir l’ àrbitre?  

(Cap 2. Art. 7.5.2) 

Actuar, ja que promocionar sense canviar peça i prémer el rellotge és il·legal. 
L’àrbitre sempre ha d’actuar si ha vist la il·legal (encara que el rival no hagi 
reclamat). 

Sumar 2 minuts de temps al rival i treure-li l’increment a l’infractor. 

Canviar peó per una dama. 

Com és ofegat, la partida queda en taules, ja que l’ofegat la finalitza. 

9. Calculi el Bucholz total de Jana de la Riva i Sílvia Real. Tingui en compte que 
(-1) significa que ha rebut un punt per descans: 

 

Jana: 9,5 (ajust FIDE) 

Sílvia: 12 
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10. En un torneig a 10 minuts més 2 segons d’increment per 

jugada, veu aquesta posició. És el torn de les blanques. Com ha d’actuar 
vostè com a àrbitre? Justifiqui totes les respostes possibles. 

 

 (Cap 2. Apèndix. A.4.4) 

Esperar el següent moviment. Si l’escac als dos reis continua, la partida serà 
immediatament considerada taules 

Si el blanc evita l’escac, cal esperar si el negre també ho fa i, per tant, es torna a 
una posició normal.  

Si el negre no ho fa l’àrbitre avisarà que es tracta d’una il·legal i per tant es 
posarà 2 minuts de temps i es restarà l’increment del negre (2 segons). 

 

 


