
 

 

71 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 

CAMPIONAT COMARCAL 
D’ESCACS 

Igualada, 21 i 28 de gener ; 4 i 25 de febrer 
 

 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

Presentem el Campionat Comarcal d’Escacs que forma part dels 71 Jocs Esportius Escolars de 

l’Anoia i els 2n Jocs Esportius Populars de l’Anoia. 

La competició se celebrarà els següents dies: 

1a jornada  21 de gener  

2a jornada 28 de gener 

3a jornada 4 de febrer  

4a jornada 25 de febrer  

 
 

UBICACIÓ 

 

Complex Esportiu Les Comes 

C/Carles Riba s/n, 08700 Igualada 

Google maps:  https://bit.ly/3GWEuVC  

  

CATEGORIES 
 

 CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT 

Educació Primària 

Prebenjamina 2015 – 2016 

Benjamina 2013 – 2014 

Alevina 2011 – 2012 

Educació Secundària Obligatòria 

Infantil 2009 – 2010 

Cadet 2007 – 2008 

Batxillerat Post obligatòria Juvenil 2005 – 2006 

Categoria d’esport adult Sènior 2004 i anteriors 

https://bit.ly/3GWEuVC


 

 

 
 
 
 
 
HORARIS  

A partir de les 16:00h.  

Un cop es tanquin les inscripcions s’informarà dels diferents horaris per les respectives 

categories. 

 

ENTREGA DE PREMIS 

Medalles als tres primers classificats de cada categoria i diploma per a tots els participants. 

S’entregaran en la darrera jornada de la competició. 

 

DOCUMENTACIÓ 

LLICÈNCIA ESPORTISTA  

- Tots i totes les esportistes han de tenir la llicència degudament tramitada, tant els 

nens i nenes com els participants a la categoria d’adults. 

- QUOTA ESPORTISTA ESCOLAR: 16,00€  

- QUOTA ESPORTIVA POPULAR: 8,00€  

- ESPORTISTA ESCOLAR: Amb aquesta llicència podran participar en totes les jornades 

d’Escacs així com també a totes les competicions d’esport individual i d’associació dels 

71 Jocs Esportius Escolars de l’Anoia. 

- ESPORTISTA POPULAR: Amb aquesta llicència podran participar en totes les jornades 

així com també a totes les competicions d’esport individual dels Jocs Esportius Escolars 

i Populars de l’Anoia. 

 

INSCRIPCIONS 

Pots participar a les jornades que més et convingui. 

En el següent enllaç podreu fer les corresponents inscripcions: https://bit.ly/3RM7CVy   

- ESPORTISTA ESCOLAR: Per a tramitar-la, us heu de posar en contacte amb el/la 

coordinador/a esportiu del vostre.   

- ESPORTISTA POPULAR: Per a tramitar-la, us heu de posar en contacte amb nosaltres 

enviar un correu electrònic a:  xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) 

 

 

https://bit.ly/3RM7CVy
mailto:xavi@ceanoia.cat


 

 

 

 

 

 

TERMINI MÀXIM PER A TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ: inscripcions obertes fins el dimarts previ a la 

competició. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓ 

 

El sistema de competició serà en el format SUÍS en les quatre jornades.  

Jugaran tots contra tots. Jugaran entre ells aquells esportistes que es presentin a jugar 

 

CONTACTE ORGANITZACIÓ 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: xavi@ceanoia.cat (Xavi Borràs) o bé trucant a les 

nostres oficines al 93 805 42 10  o 93 803 19 50 extensió 2409. Horari de dilluns a divendres de 

8:00h a 15:00h.  

 

mailto:xavi@ceanoia.cat

