
F E D E R A C I Ó  C A T A L A  D ’ E S C A C S  

Circular LLE 02/2014 

Licitació d’arbitratges de la Delegació de Lleida 
A tots els àrbitres catalans de la Territorial de Lleida 

Benvolgut amic/amiga: 

És un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següents campionats de la Territorial 

de Lleida: 

Competició: Obert de la Territorial de Lleida 

Lloc: Pendent de determinar 

Data: Del 26 d’abril al 14 de juny del 2014 (dissabtes a la tarda) 

Places: 1 Àrbitre principal 450,00 € 

Observacions:  Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar 

adjuntant còpia del permís de circulació del  vehicle i del carnet de 

conduir de l’àrbitre 

 L'àrbitre haurà d'informatitzar les partides, com a mínim, dels 15 

primers taulers. 

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana 

d’Escacs ( federacio@escacs.cat) abans del proper 7 d’abril de 2014. 

Competició: Campionat d’Escacs Actius de Lleida 

Lloc: Pendent de determinar 

Data: Dia 4 de maig de 2014 

Places: 1 Àrbitre principal 100 € 

Observacions:  Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar 

adjuntant còpia del permís de circulació del  vehicle i del carnet de 

conduir de l’àrbitre 

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana 

d’Escacs ( federacio@escacs.cat) abans del proper 21 d’abril de 2014. 
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Competició: Campionat de Ràpides per Equips de Lleida 

Lloc: Pendent de determinar 

Data: Dia 25 de maig de 2014 

Places: 1 Àrbitre principal 60 € 

Observacions:  Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar 

adjuntant còpia del permís de circulació del  vehicle i del carnet de 

conduir de l’àrbitre 

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana 

d’Escacs ( federacio@escacs.cat) abans del proper 11 de maig de 2014. 

Competició: Campionat de Ràpides Individual de Lleida – Festa de Lleida 

Lloc: Pendent de determinar 

Data: Dia 15 de juny de 2013 

Places: 1 Àrbitre principal 60 € 

Observacions:  Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar 

adjuntant còpia del permís de circulació del  vehicle i del carnet de 

conduir de l’àrbitre 

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana 

d’Escacs ( federacio@escacs.cat) abans del proper 8 de juny de 2014. 

01 de març de 2014. 

Delegació de Lleida de la F.C.E. 
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