Organitza:

62 Jocs Esportius Escolars de l’Anoia

Col·labora:

Campionat Comarcal
d’Escacs
(Ateneu Igualadí, 1, 8 i 15 de febrer de 2014)

62 Jocs Esportius Escolars de l’Anoia
Campionat Comarcal d’Escacs
(Ateneu Igualadí, 1, 8 i 15 de febrer de 2014)

INFORMACIÓ GENERAL :
DIES: Dissabte 1, 8, 15 de febrer de 2014.
HORARI: A les 16h.
SEU:

T’AGRADA JUGAR A ESCACS?
El proper dissabte 1 de febrer de 2014 donarà inici la primera

CATEGORIES:

jornada del campionat comarcal d’escacs de l’Anoia.
Recorda que l’assistència

ATENEU IGUALADÍ
Club d’Escacs
C/ St.Pau nº 9
08700 - Igualada

a la 1a. jornada del campionat és

imprescindible per poder participar en la 2a. i 3a. jornada i final
comarcal d’escacs.

-

Prebenjamí (nascuts/des els anys 06-07)
Benjamí (nascuts/des els anys 04-05)
Aleví (nascuts/des els anys 02-03)
Infantil (nascuts/des els anys 00-01)
Cadet (nascuts/des els anys 98-99)

SISTEMA DE JOC: Sistema suís.
- En la última jornada tindrà lloc el
lliurament
primers/es

de

medalles

als/les

classificats/des

de

RITME DE JOC: El ritme de joc serà de 65 minuts per jugador/a i
caiguda de bandera.

tres
cada

categoria.

PUNTUACIÓ:
-

Partida guanyada: 1 punt.
Taules: 0,5 punts.
Partida perduda: 0 punts.

PREMIS:

CAMPIONAT COMARCAL D’ESCACS:

-

Lliurament de medalles als/les tres primers/es classificats/es de
cada categoria. Fase classificatòria pels campionats de Catalunya
per edats.

01/02/2014

- 1a. jornada campionat comarcal d’escacs.

08/02/2014

- 2a. jornada campionat comarcal d’escacs.

INSCRIPCIONS:

15/02/2014

- 3a. jornada i final campionat comarcal d’escacs.

-

Inscripcions a les oficines del Consell Esportiu de l’Anoia, al telf.
938067349
o
bé
mitjançant
un
correu
electrònic
a:
activitats@ceanoia.cat. Cal formalitzar la inscripció abans del
dimecres 22 de gener de 2014.

-

Per participar en el campionat cal tenir la fitxa d’esportista dels
JEEC degudament tramitada.

* Per participar al campionat comarcal d’escacs és imprescindible la participació a la 1 jornada.

