
 

 

 

 

 

Des del Consell Esportiu de l’Anoia volem animar-te a participar en el Torneig d’Escacs en línia 

que hem preparat per a tu. Tan fa el nivell que tinguis, anima’t, tothom hi té cabuda.  

 

DATES: 

 

27, 28 i 29  novembre 

4, 5 i 6  desembre 

11, 12 i 13 desembre 

18, 19 i 29 desembre 

Podràs escollir quins dies vols participar.   

 

 

CATEGORIES: 

 

CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT 

Prebenjamina 2013 – 2014 

Benjamina 2011 – 2012 

Alevina 2009 – 2010 

Infantil 2007 – 2008 

Cadet 2005 – 2006 

Juvenil 2003 – 2004 

Sènior  2002 – i anteriors 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS: 

 

Les inscripcions són GRATUÏTES. 

Et podràs inscriure fins a dos dies abans de la jornada (dates límit): 

Inscripció per al 1r cap de setmana:  25 de novembre 

Inscripció per al 2n cap de setmana: 2 de desembre 

Inscripció per al 3r cap de setmana: 9 de desembre 

Inscripció per al 4t cap de setmana: 17 de desembre 

 

El primer pas per a inscriure’t al torneig serà omplir el següent formulari: 

https://bit.ly/353zu1n  

El segon pas serà descarregar-te l’aplicació de LICHESS.ORG o bé entrar-hi des del web: 

https://lichess.org  

El tercer pas serà registrar-te a la plataforma. El nom d’usuari ha de seguir aquest model: 

Nom Cognom (centre educatiu)  

En cas de ser un usuari sènior que no pertany a cap centre educatiu hauria de seguir aquest 

model: 

Nom Cognom (lliure) 

 

 

FUNCIONAMENT: 

 

Després d’omplir el formulari en el primer pas, ens posarem en contacte amb tu per correu 

electrònic. 

Un dia abans del primer dia de torneig t’enviarem un enllaç per a poder-te unir al teu grup de 

competició segons la categoria. L’organització podrà agrupar categories si s’escau oportú. 

La competició se celebrarà un dia del cada cap de setmana, en el dia i la franja horària més 

escollida per als participants de cada categoria. 

 

 

 

https://bit.ly/353zu1n
https://lichess.org/


 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ: 

 

Es realitzaran dos tipus de classificacions: 

- Classificació d’un dia de torneig. 

- Classificació total, sumant un, dos, tres o els quatre dies del torneig. 

 

 

PREMIS: 

 

Es concediran premis: 

- Als/les  guanyadors/es del torneig d’un dia. 

- Als/les guanyadors/es totals, sumant un, dos, tres o els quatre dies del torneig. 

 

El premi serà el següent: 

- Una inscripció gratuïta per al Campionat Comarcal d’Escacs dels 69 Jocs Esportius 

Escolars de l’Anoia (si la situació pandèmica ho permet).  

- Aquesta inscripció es concedirà per sorteig entre tots/es els/les guanyadors/es de 

totes les categories que participin en el torneig d’un dia. També és concedirà una altra 

inscripció entre tots/es els/les guanyadors/es totals, sumant un, dos, tres o els quatre 

dies del torneig.  

 

 

CONTACTE: 

 

Per a qualsevol consulta no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres: 

Xavi Borràs 
Secretari Tècnic 
Consell Esportiu de l'Anoia 
93 803 19 50 extensió 2409   
xavi@ceanoia.cat  

mailto:xavi@ceanoia.cat

