
 
       

 1/7 

Bases del torneig 
 

1. Participants Obert a tots els aficionats d’escacs: 

- esportistes sense llicència federativa d’escacs 

- esportistes amb llicència federativa de categories sub16/cadet o inferior 

(esportistes que no hagin fet els setze anys abans de l’1-01-2021) 

- esportistes amb llicència federativa amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.700 

2. Dia de joc   10 dissabtes: des del 10/abril al 12/juny. 

3. Local de joc Plataforma Lichess. https://lichess.org/tournament. 

4. Sistema de joc Cada sessió durarà 90 minuts. 

5. Horari  Dissabtes matí de les 10:00 a les 11:30 hores. 

6. Ritme de joc 5 minuts + 3 segons increment. 

7. Classificacions individuals per tram  

- Després de cada sessió s’aniran acumulant els punts que cada jugador obtindrà en cada 

campionat. Per la classificació final és sumaran les 7 millors puntuacions de que cada 

esportista hagi obtingut durant totes les jornades jugades. 

- Es jugaran en un sol grup però hi hauran els següents trams diferenciats: 

 

- Jugadors no-federats – Grup A 

- Sub8:  esportistes que no hagin fet els vuit anys abans de l’1-01-2021 

- Sub10: esportistes que no hagin fet els deu anys abans de l’1-01-2021 

- Sub12: esportistes que no hagin fet els dotze anys abans de l’1-01-2021 

- Sub14: esportistes que no hagin fet els catorze anys abans de l’1-01-2021 

- Sub16: esportistes que no hagin fet els setze anys abans de l’1-01-2021 

- Jugadora s/16 jugadores que no hagin fet els setze anys abans de l’1-01-2021 

- Sènior: esportistes que no figurin en cap tram anterior 

 

 

- Jugadors federats – Grup B: 

- Sub8:  esportistes sub8 amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.301 punts 

- Sub10: esportistes sub10 amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.381 punts 

- Sub12: esportistes sub12 amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.461 punts 

- Sub14: esportistes sub14 amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.541 punts 

- Sub-16: esportistes sub16 amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.621 punts 

- Jugadora s/16 jugadores que no hagin fet els setze anys abans de l’1-01-2021 

 

 

 

 



 
       

 2/7 

- Jugadors federats – grup C: 

- Sub8:  esportistes sub8 amb ELO FCE Ràpid superior a 1.300 punts 

- Sub10: esportistes sub10 amb ELO FCE Ràpid superior a 1.380 punts 

- Sub12: esportistes sub12 amb ELO FCE Ràpid superior a 1.460 punts 

- Sub14: esportistes sub14 amb ELO FCE Ràpid superior a 1.540 punts 

- Sub-16: esportistes sub16 amb ELO FCE Ràpid superior a 1.620 punts 

- Jugadora s/16 jugadores que no hagin fet els setze anys abans de l’1-01-2021 

- Sènior: esportistes que no figurin en cap tram anterior 

 

8. Classificacions equips per tram  

- Després de cada sessió s’aniran acumulant els punts dels 4 millor esportistes de cada 

equip en cada ronda. Cada equip estarà format per un màxim de 6 jugadors que hauran 

d’estar registrat en el campionat individual. 

- La categoria dels equips (benjamí, aleví, ...) la determinarà el jugador de major edat de 

l’equip. 

- Tots els membres de l’equip hauran de ser del mateix centre educatiu, casal o associació 

cultural, no sent possible formar equips de clubs d’escacs federats. 

 

9. Premis Individuals 

- Per optar als premis s’ha d’haver participat en un mínim de 5 jornades. 

- Els premis no seran acumulables i són intransferibles (no es poden assignar a terceres 

persones). En cas de renúncia d’algun premiat, el premi s’atorgaria al següent jugador 

del tram de classificació. 

- La validació dels respectius trams d’edat es farà abans de l’atorgament del premi amb 

la presentació del DNI del jugador premiat. En cas de detectar frau, el premi s’atorgaria 

al següent jugador del tram de classificació. 

- Els desempats que s’aplicaran a la classificació final seran els següents (per ordre 

d’aplicació):  major nombre de sessions jugades, menor nombre de partides jugades, 

acumulatiu progressiu i sorteig. 
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- Una vegada acabi el campionat, aquells jugadors que tinguin més puntuació acumulada 

dels respectius trams de competició obtindran els següents premis:  

 
Jugadors no-federats segons comarca – Grup A 

 

 
 

Millor Sub/8 
 
 

Trofeu Consell Esportiu de la Comarca 

i 

Quota gratuïta per 1 any de soci amb llicència de la 

Federació Catalana d’Escacs dels següents clubs: 

 

- Alt Urgell:     Club d’Escacs La Seu d’Urgell 

- Baix Camp:  Club d’Escacs Cambrils 

- Garrigues:    Club d’Escacs Juneda 

- Montsià:       Club d’Escacs Amposta 

- Noguera:      Club d’Escacs Balaguer 

- Noguera:      Club d’Escacs Ponts 

- Noguera:      Club d’Escacs Vallfogona 

- Pla d’Urgell: Club d’Escacs Mollerussa 

- Segarra:       Ateneu de Guissona 

- Segrià:         Grup d’Escacs Alcoletge 

- Segrià:         Club Esportiu Escacs Almenar 

- Segrià:         Club d’Escacs Lleida 

- Segrià:         Club d’Escacs Pardinyes 

- Urgell:          Club d’Escacs Tàrrega     

 

 
 

Millor Sub/10 
 
 

 
 

Millor Sub/12 
 
 

 
 

Millor Sub/14 
 
 

 
 

Millor Sub/16 
 
 

 
 

Millor jugadora sub/16 
 
 

 
 

Millor Sènior 
 
 

 

- L’atorgament d’un llicència de la FCE en un club implica el compromís del premiat en 

la participació en les competicions per equips representant al club seleccionat. 
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- En els premis d’inscripcions gratuïtes als Oberts Internacionals el primer classificat 

elegirà quin torneig vol assistir i s’atorgarà al segon classificat la inscripció gratuïta a 

l’altre torneig. 

  
Jugadors federats – Grup B 

 

  
1r i 2n classificat Sub/8 

 

Inscripció gratuïta a la propera edició de: 

- Obert Internacional “Ciutat de Mollerussa” 

- Actiu “Ciutat de Cambrils” 

 
1r i 2n classificat Sub/10 

 

 
1r i 2n classificat Sub/12 

 

 
1r i 2n classificat Sub/14 

 

 
1r i 2n classificat Sub/16 

 

 
1r i 2n jugadora sub/16 

 

 

 
 

Jugadors federats – Grup C 
 

 
1r i 2n classificat Sub/8 

 

Inscripció gratuïta a la propera edició de: 

- Obert Internacional “Ciutat de Mollerussa” 

- Actiu “Ciutat de Cambrils”  

 
1r i 2n classificat Sub/10 

 

 
1r i 2n classificat Sub/12 

 

 
1r i 2n classificat Sub/14 

 

 
1r i 2n classificat Sub/16 

 

 
1r i 2n jugadora Sub/16 

 

 
1r i 2n classificat sènior 
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10. Premis per Equips 

- A la finalització del campionat se li atorgaran els següents premis per cada Consell 

Esportiu de cada comarca. 

 
Equips segons comarca 

 

 
1r, 2n i 3r classificat 

  
Equips Sub/8 

 
 

- Consell Esportiu de l’Alt Urgell 

- Consell Esportiu de l’Alta Ribagorça 

- Consell Esportiu de les Garrigues 

- Consell Esportiu de la Noguera 

- Consell Esportiu del Pallars Jussà  

- Consell Esportiu del Pallars Sobirà 

- Consell Esportiu del Pla d’Urgell    

- Consell Esportiu de la Segarra  

- Consell Esportiu del Segrià   

- Consell Esportiu del Solsonès    

- Consell Esportiu de l’Urgell   

- Consell Esportiu de la Vall d’Aran   

 

 
1r, 2n i 3r classificat 

  
Equips Sub/10 

 

 
1r, 2n i 3r classificat  

 
Equips Sub/12 

 

 
1r, 2n i 3r classificat  

 
Equips Sub/14 

 

 
1r, 2n i 3r classificat  

 
Equips Sub/16 

 

 
1r, 2n i 3r classificat  

 
Equips Sènior 

 
 

-  Per optar als premis s’ha d’haver participat en un mínim de 5 jornades. 
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11. Inscripcions individuals 

- Les inscripcions són gratuïtes.  

- La inscripció a la classificació per trams es farà a través de la web del torneig. 

https://escacsmollerussa.wixsite.com/enrocat-copa 

- Molt important: només es comptabilitzaran els torneigs després de formalitzar la 

inscripció per tram. És a dir, que abans de jugar el primer torneig, s’ha de registrar com 

a participants per poder optar als premis.  

 

12. Inscripcions per equips 

- Les inscripcions són gratuïtes. 

- La inscripció dels equips d’un centre educatiu es farà a través del correu electrònic dels 

respectiu Consell Esportiu de cada comarca que s’hagin afegit al projecte EnroCA’T, 

indicant nom de l’equip, nom delegat, telèfon delegat i esportistes que el composen: 

- Alt Urgell: cealturgell@ucec.cat 

- Alta Ribagorça: cealtaribagor@ucec.cat 

- Garrigues: esports@garrigues.cat 

- Noguera:  consellesportiu@ccnoguera.cat 

- Pallars Jussà:  cepjussa@pallars.com 

- Pallars Sobirà: cepallarssobira@gmail.com 

- Pla d’Urgell:  ceplaurgell@gmail.com  

- Segarra:  consellesportiu@ccsegarra.cat 

- Segrià:  cesegria@gmail.com  

- Solsonès:   cesolsones@ucec.cat 

- Urgell:  ceurgell@gmail.com 

- Vall d’Aran: cevaldaran@ucec.cat  

 

- La inscripció dels equips d’un casal o associació cultural es farà enviant un correu 

electrònic a escacsmollerussa@gmail.com, indicant nom de l’equip, nom delegat, 

telèfon delegat i esportistes que el composen. 

-  Molt important: només es comptabilitzaran els torneigs després de formalitzar la 

inscripció per tram. És a dir, que abans de jugar el primer torneig, s’ha de registrar com 

a equip per poder optar als premis.   

https://escacsmollerussa.wixsite.com/enrocat-copa
mailto:cepjussa@pallars.com
mailto:ceplaurgell@gmail.com
mailto:cesegria@gmail.com
mailto:ceurgell@gmail.com
mailto:cevaldaran@ucec.cat
mailto:escacsmollerussa@gmail.com
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13. Reglamentació particular 

- L’organització espera un comportament esportiu en tots els participants, tant pel que fa 

a la prohibició d’ajuda d’aparells electrònics o de suplantació de jugador. En cas de 

detecció de comportament poc esportiu, l’organització es reserva el dret d’expulsió del 

torneig i l’anul·lació del dret a premi. 

- L’organització no es fa responsable de problemes tècnics (plataforma lichess, 

connectivitat, ...) en les respectives sessions i donarà per vàlida la classificació final que 

mostri la plataforma.  

 

14. Organització  

- L’organització és el Club d’Escacs Mollerussa, amb el suport de l’Ajuntament de 

Mollerussa i el Consell Esportiu del Pla d’Urgell. 

- El mitjà de contacte és el correu: escacsmollerussa@gmail.com 

 

15. Disposició Finals 

- Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de 

l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs. 

- La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases. 

- L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases. 

 

mailto:escacsmollerussa@gmail.com

