
     
 

 
 

 
I  Jornada d’Escacs 

 
Bases del Torneig 

 
1. Aquest torneig està obert a les escoles i clubs d’escacs de la demarcació de Lleida . 
  
2. El sistema de competició consistirà en un campionat per equips de 4 jugadors. Els 4 

jugadors hauran de ser membres de l’escola o club que representin. Tots els participants 
hauran d’haver nascut amb posterioritat a l’1 de Gener de 2.000. Cada escola o club pot 
inscriure un nombre il·limitat d’equips. La inscripció és gratuïta.  

 
3. El dia del torneig serà el dissabte 22 d’octubre del 2.016. L’hora d’inici de les partides 

serà a les 9:45. 
 
4. El local de joc estarà situat al gimnàs de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball 

Social de la Universitat de Lleida, Avda de l’Estudi General, 4, Lleida. 
 
5. El ritme de les partides correspon a partides ràpides a 5 minuts. 
 
6. El torneig es jugarà pel Sistema SUÍS a 8 rondes. 
 
7. La relació de premis és la següent: 

• Equip Campió  .................... Trofeu 
• Equip Sots-Campió  ............ Trofeu 
• Equip 3r Classificat  ............ Trofeu  
• Millor Equip Sub/14 ............ Trofeu  
• Millor Equip Sub/12 ............ Trofeu  
• Millor Equip Sub/10 ............ Trofeu  
• Millor Equip Sub/8 .............. Trofeu  
• Millor Equip Femení ........... Trofeu  
 

      Els premis no són acumulables. 
 
8. Es considera Equip Sub/16 a aquell equip on tots els seus integrant hagi nascut amb 

posterioritat a l’1 de Gener de 2.000. Es considera Equip Sub/14 a aquell equip on tots els 
seus integrant hagi nascut amb posterioritat a l’1 de Gener de 2.002. Es considera Equip 
Sub/12 a aquell equip on tots els seus integrant hagi nascut amb posterioritat a l’1 de 
Gener de 2.004. Es considera Equip Sub/10 a aquell equip on tots els seus integrant hagi 
nascut amb posterioritat a l’1 de Gener de 2.006. Es considera Equip Sub/10 a aquell equip 
on tots els seus integrant hagi nascut amb posterioritat a l’1 de Gener de 2.008. 

 
9. Les inscripcions es podran realitzar als següents números de telèfon o per correu 

electrònic: 
• Angel Blanch  606 715 549 / ablanch@pip.udl.cat  

 


