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Licitacions Memorial Calbet i Festa Popular dels Escacs 

Tarragonins 

OBERT DE TARRAGONA - MEMORIAL CALBET 
 
  

• Dates: 26 d'abril; 3, 10, 17, 24, 31 de maig, 7 i 14 de juny de 2014. 

• Data límit per sol·licitar l'organització d'una ronda: 17 de març de 2014. Els clubs 

interessats en organitzar alguna ronda del torneig, ho hauran de sol·licitar per correu 

electrònic a l'adreça federacio@escacs.cat. Al correu cal especificar el lloc que es proposa 

per jugar el torneig, així com la seva adreça exacta. Recordem que els locals han d'estar 

adaptats. 

  

• Subvenció per al club organitzador: 100 € x jornada. 

 
FESTA POPULAR DELS ESCACS TARRAGONINS 2014 

  

• Data: Diumenge 15 de juny de 2014.   

   

El club sol·licitant ha d’aportar: 

• Un local de joc ampli per jugar el Campionat de Partides Llampec, amb taules i cadires. 

• Lloc per dinar i una proposta de menú d’un màxim de 15 € per a cada comensal. (Nota: es 

valorarà la proximitat o la coincidència entre els dos espais per al millor desenvolupament 

de la jornada).  

La Delegació Territorial de Tarragona de la FCE aportarà: 

• Arbitratge (nomenarà els àrbitres i n’assumirà els costos). 

• Material necessari per al Campionat de partides llampec. 

• Trofeus. 

• Tiquets del dinar dels convidats a la festa (la FCE assumirà el cost dels tiquets del dinar de 

les persones convidades a la festa per la FCE). 

• Subvenció de 150,00 € per al club organitzador. 
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Els clubs interessats en organitzar aquesta activitat poden fer arribar les seves propostes per 

correu electrònic a federacio@escacs.cat fins el dia 17 de març de 2014. Al correu electrònic cal 

especificar el lloc que es proposa per jugar el torneig, així com la seva adreça exacta. Recordem 

que els locals han d'estar adaptats. 

  

A les propostes hi podran constar altres dades que els clubs considerin d’interès per a la FCE, com 

ara la coincidència amb aniversaris o celebracions del club organitzador. 


