
 

 

#ESPLUESCACS 

 
I Torneig d’Escacs Online a Esplugues 

BASES 

1. Organització: 

Organitza: Club Escola Esportiva Espluguenc d’Escacs 

Director del Torneig: José Antonio García Gil (nick al servidor: Kerkendel) 

Col·labora: Ajuntament de Esplugues 

Inscripció: formulari web 

Preu inscripció: gratuït 

Dates: de l’1 d’abril al 13 d’abril 

Horari: dilluns a dissabtes de 18h a 20h 

Lloc: Servidor PlayChess, Sala Club Rooms from Web:  

“C.E.E.EspluguencYoMeQuedoEnCasa” 

 

2. Requisits: 

Ser resident a Esplugues 

Ordinador 

Disposar de connexió a Internet 

Coneixements bàsics d'escacs 

Fer-se un compte a ChessBase (gratuïta) 

Descarregar e instal·lar el programa client (gratuït) 

Temps per disputar les partides i ganes de passar-ho bé. 

 

https://forms.gle/3SAFKp97wE9ugH7W7
https://www.espluguenc.com/index.php/12-noticias/19-servidor-de-ajedrez
https://www.espluguenc.com/index.php/12-noticias/19-servidor-de-ajedrez


 

 

3. El torneig es disputarà en un grup únic: 

Tots els participants podran accedir a la Sala de joc i jugar els següents dies i horaris, les 

classificacions s’obtindran sumant els punts obtinguts en cada esdeveniment i un punt extra per 

cada partida jugada: 

 

4. Categorias individuals 

 

 Categories  

A Sub 8 nascuts els anys 2012 i següents 

B Sub 10 nascuts els anys 2011 i 2010 

C Sub 12  nascuts els anys 2009 i 2008 

D Sub 14 nascuts els anys 2007 i 2006 

E Sub 16  nascuts els anys 2005 i 2004 

F Sub 18 nascuts els anys 2003 i 2002 

G Sèniors  Menors de 50 anys 

H Màsters  Majors de 50 anys 

 

 

 

 



 

 

5. Premis individuals: 

 Categories 1er Classificat 

A Sub 8 Trofeu + 1 any gratis Aula Virtual + 1 mes gratis de classes presencials ** 

B Sub 10 Trofeu + 1 any gratis Aula Virtual + 1 mes gratis de classes presencials ** 

C Sub 12  Trofeu + 1 any gratis Aula Virtual + 1 mes gratis de classes presencials ** 

D Sub 14 Trofeu + 1 any gratis Aula Virtual + 1 mes gratis de classes presencials ** 

E Sub 16  Trofeu + 1 any gratis Aula Virtual + 1 mes gratis de classes presencials ** 

F Sub 18 Trofeu + 1 any gratis Aula Virtual + 1 mes gratis de classes presencials ** 

G Sèniors  Trofeu + 1 any gratis Aula Virtual + 1 mes gratis de classes presencials ** 

H Màsters  Trofeu + 1 any gratis Aula Virtual + 1 mes gratis de classes presencials ** 

 

6. Campionat per equips: 

Opten a aquest premi els col.legis d’Esplugues que tinguin 4 o més jugadors participant a 

l’#EspluEscacs, independentment del grup en què juguin (comptarà el jugador més gran per 

assignar el grup). La puntuació del premi per equips s’obtindrà sumant la classificació 

ponderada dels 4 millors jugadors de cada col.legi de la següent manera: 

 GRUP Cicle Inicial: suma directament la classificació. Així, el 5è classificat dóna 5 punts. 

 GRUP Mijta i Superior: es multiplica per dos la xifra de la classificació. Així, el 5è classificat 

al Mitja o al Superior dóna 10 punts (2 x 5). 

7. Premis per equips 

 
GRUPS Etapa 1er Classificat 2on Classificat 

1 Cicle Inicial Trofeu Trofeu 

2 Cicle Mitja Trofeu Trofeu 

3 Cicle Superior Trofeu Trofeu 

 
* Els trofeus s'atorgaran per un representant de l'Ajuntament, en la cerimònia de clausura i 

lliurament de trofeus de la IX edició de Gaudim dels Escacs que es celebraran a la Festa Major 

d'Esplugues 2020 que organitza el C.E.E.Espluguenc amb la col·laboració de l'Ajuntament 

d'Esplugues. 

** Les classes presencials podran fer-se efectives de l'1 d'octubre a 31 de desembre de 2020. 

       Organitza:         Col·labora: 
 

                
                       

 


