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BASES JOCS ESCOLARS 

D’ESPLUGUES 

D’ESCACS ON LINE 
  

1. Participants  
 

Podrà participar qualsevol jugador pertanyent als Centres Escolars 

d’Esplugues de Llobregat. En la inscripció, faran constar el seu nom, 

data de naixement, correu electrònic de contacte i centre escolar. 

 

Per poder participar els jugadors han de tenir compte a Lichess, i 

complir amb les normes establertes en la pàgina de www.lichess.org  

Si es detectés que algun jugador s'ha valgut de qualsevol ajuda 

externa en les partides (humana o d'un mòdul d'escacs) serà 

desqualificat de el torneig i el seu compte de lichess.org podrà ser 

suspesa. 

  

Passos a seguir per inscriure els jugadors: 

1. Obrir un compte a lichess.org si no es disposa de cap 

2. Omple el formulari d'aquest enllaç 

3. Espera a rebre un correu per a cadascuna de les jornades amb     

l'enllaç a el torneig de cada jornada. 

4. Uneix-te a el torneig (quan es disposi de l'enllaç) 

5. Ja estaràs inscrit, podràs jugar a través de PC o de l'App de 

Lichess.  

 

Es jugarà en 8 jornades, en cadascuna, simultàniament hi haurà 

tornejos en les diferents categories: Sub-8, 10, 12 i 14 (nascuts l’any 

2007 i anteriors). Es sumaran els punts de cada jornada per obtenir 

la classificació final. 

http://www.lichess.org/
https://forms.gle/b6cKPnp71FoBEavY7
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2. Dates i lloc de joc:  

 
Es  jugarà telemàticament a la pàgina de www.lichess.org.   

  

Dates: dissabtes dies 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2021  

                                   6, 13, 20 i 27 de març  de 2021 

Horari: de 18:00 a 19:30 Hores  

  

3. Categories 
 

Les categories convocades son les següents:  

 

  

4. Sistema de Joc: 
 

El ritme de joc serà de 5 minuts més 3 segons d’increment 

 

Sistema Arena: 

• A principi de el torneig, els jugadors s'aparellen en base al seu 

puntuació. Quant acaba una partida, els jugadors tornen al 

vestíbul de el torneig, i s'emparellaran amb jugadors amb una 

puntuació similar a les seves. Això minimitza el temps d'espera, 

si bé és possible que no es contra tots els jugadors de el torneig. 

 

• El torneig té un rellotge de compte enrere. Quan arribi a zero, 

es congelen les classificacions de el torneig i es proclama el 

guanyador. Les partides que estiguin en joc han d'acabar, tot i 

que no compten per al resultat de el torneig. 

 

PREBENJAMÍ nascuts els anys 2013 i següents 

 

BENJAMÍ nascuts els anys 2012 i 2011 

ALEVÍ nascuts els anys 2010 i 2009 

INFANTIL nascuts els anys 2008 i 2007 
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• Hi ha un compte enrere per al primer moviment. Si no fas el 

primer moviment dins el temps, perds la partida. 

 

• Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, 

no es concediran punts a cap dels jugadors. 

 

AntiCheating: 

L'ús de mòduls serà detectat i penalitzat per lichess, un usuari que 

sigui detectat usant mòdul serà expulsat de la plataforma i no podrà 

continuar en el campionat. 

 

5. Classificacions: 
  

Es sumaran els punts de cada jornada per obtenir la classificació 

final. Es publicarà una classificació provisional a terme de cada 

jornada. 

  

S'establirà també una classificació per centre escolar sumant els 4 

primers jugadors de cada centre. 

  

6. Premis:  

PENDENT DE VALORACIÓ DE L’AJUNTAMENT SEGONS EL Nº DE PARTICIPANTS A CADA CATEGORIA 

S'estableix trofeu per als tres primers classificats de cada categoria, 

que es lliurarà en la 1a Jornada presencial d'Escacs Escolar una 

vegada que la pandèmia de l'Covid-19 ens ho permeti. 

Tota la informació respectiva a aquest torneig podrà consultar al web 

de l'Ajuntament d'Esplugues i de l'Club Escola Esportiva Espluguenc 

d'Escacs: 

www.esplugues.cat  

www.espluguenc.com 

  

  

http://www.esplugues.cat/
http://www.espluguenc.com/
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MOLT IMPORTANT: 

  

Aquestes bases podrien ser modificades per motius organitzatius. 

Més informació o qualsevol dubte, contactar amb: 

escolaescacs@gmail.com   

o al Jutge-àrbitre de la competició José Antonio García Gil per telèfon 

al 682 105 448 

  

(*) Tractament de les dades 

  

Les dades no seran cedides a tercers i només es faran servir per al 

present torneig i eventualment per a comunicació d'algun futur 

esdeveniment d'escacs. 

  

Els participants en el torneig en línia autoritzen la publicació de les 

seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació i 

xarxes socials que l'Organització consideri oportuns per a la 

necessària difusió de l'esdeveniment (llistats de resultats, 

classificacions, participants, partides, etc.). 

  

Podrà demanar qualsevol rectificació de les dades o exclusió de la 

base de dades a escolaescacs@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:escolaescacs@gmail.com
mailto:escolaescacs@gmail.com
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ORGANITZA  

 

 
  

 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT   www.esplugues.cat    

SERVEI D’ESPORTS 

ROSER MUNTAÑA       esportescolar@esplugues.cat        

CEM MORERES Pl.Moreres s/n              93 473 18 99 (ext.3101)  

08950. ESPLUGUES DE LL.       

 

COL.LABORAN:  

  

 

  

  

  

  

CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D’ESCACS  www.espluguenc.com  

JOSE ANTONIO GARCÍA GIL    escolaescacs@gmail.com  

TÈCNIC D’ESPORTS      

C/ JOSEP MIQUEL QUINTANA, 6   682 105 448 

08950. ESPLUGUES DE LL.  

  

 

 

 

 

 

 

Programa Activitats Educatives Complementàries (PAEC) 

per als centres docents d'Esplugues curs escolar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYFUL PARADIGM  https://playful.esplugues.cat/ 

 

http://www.esplugues.cat/
mailto:esportescolar@esplugues.cat
http://www.espluguenc.com/
mailto:escolaescacs@gmail.com
https://playful.esplugues.cat/

