MANUAL D’INSTRUCCIONS
(Instruccions detallades per inscriure a l’torneig)

Per participar a:
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De el 6 de febrer a el 27 de març participarem tots els centres d'Esplugues en un torneig en línia.
És una activitat més de centre on els vostres fills podran jugar amb molts companys de centres
de tot Esplugues.

Si encara no heu jugat en línia a els escacs ... aquest és el vostre moment.
Aquí us deixem una petita guia per saber com poder participar en els tornejos:
Per participar, has de tenir connexió a internet i seguir aquests senzills passos:

1. El primer que has de fer és registrar-te a "Lichess":
a. Comença escrivint "lichess" en el cercador, que en aquest cas és google:

b. En segon lloc, clica amb el botó esquerre de l'ratolí a "register o registrar" com
s'indica a la imatge inferior:
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c. S'obre una nova pantalla com la de sota. Aquí col·loques el teu nom d'usuari (el
nom amb el qual vull participar en el torneig. Pot ser el meu o un sobrenom),
col·loques la contrasenya (apunta tot perquè no se't oblidi) i un correu electrònic
(si no tens, recordeu que només poden crear-los les persones majors d'edat).

d. Més avall hi ha diversos controls lliscants als quals t'has de comprometre a
l'donar-te d'alta el Lichess. Per a això, punxa sobre d'ells i canviaran de color, de
vermell a verd com veus a la imatge just, aquí, a sota.

e. Un cop fet cliques a "registrar".
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f.

A continuació, per validar el teu compte en lichess i poder utilitzar-la, vas al
compte de correu electrònic que has indicat en el teu registre. Et haurà arribat
un correu de Lichess. El obres i punxes en l'enllaç subratllat (com aquí sota). Quan
ho facis ja estàs registrat a lichess. D'ara endavant entraràs amb el teu usuari i
contrasenya (Et recordo que guardis bé les teves dades per poder entrar quan
vulguis).

2. Omplir i enviar el formulari: https://forms.gle/b6cKPnp71FoBEavY7 perquè sàpiguen
qui ets i et acceptin en el següent pas
3. El següent pas és unir-se a la comunitat d’escacs de C.E.E.Espluguenc de Lichess, que és
on s'organitzaran i celebraran els tornejos i on trobaràs els enllaços de totes les
jornades. Dins de la pàgina clica en Comunitat -> Equips-> Tots els equips i escriure en
recerca “espluguenc”

Link: https://lichess.org/team/ceeespluguenc
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Et aperacerá la següent pantalla, clica en “Uneix-te a l’equip”

4. Un cop admès ja podràs, apuntar-te a l'torneig (veure les categories i enllaços a la
última pàgina) col·loca el ratolí damunt de la direcció o link que vols utilitzar (pots jugar
tots els dies, un, dos. tu tries), pressiona la tecla "ctrl" i, mentre ho fas, punxa amb el
botó esquerre sobre la direcció o link. S'obrirà una finestra a internet com la de sota.
Pot ser que, abans de portar-te a aquesta pàgina, et torni a demanar el teu nom d'usuari
i la contrasenya. Tornes a introduir les dades i et porta igualment a la següent pàgina en
la qual clicaras a "unir-se", on indica la fletxa:
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a. Ara, introdueixes la contrasenya o password corresponent a la teva categoria
que trobaras a el final de la pàgina.
Després, clica a "acceptar".

Ja estàs dins. És millor que facis tot això com més aviat sense esperar a última hora.
Recorda apuntar el teu Nick i contrasenya perquè puguis tornar a iniciar la sessió en
Lichess les vegades que tu vulguis.
Poden jugar des d'un ordinador, tablet o des d'un mòbil, una vegada que tinguin el
compte en lichess.
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Calendari:
6, 13, 20 i 27 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de març
Tots els tornejos començaran a la mateixa hora:
Horari: 18.00-19.30
Durada de cada partida: 5 '+ 3'
Has apuntar-te a l'torneig de la teva categoria:

Categories:
Categoria Sub-8
Enllaç a l'torneig: https://lichess.org/tournament/azXWQQ7k
Contrasenya: 123ESPLUESCACS
'Categoria Sub-10
Enllaç a l'torneig: https://lichess.org/tournament/COKGu8Ho
Contrasenya: 123ESPLUESCACS
Categoria Sub-12
Enllaç a l'torneig: https://lichess.org/tournament/GApLR2CM
Contrasenya: 123ESPLUESCACS
Categoria Sub-14
Enllaç a l'torneig: https://lichess.org/tournament/x6E2LagQ
Contrasenya: 123ESPLUESCACS

Tots els enllaços estaran publicat una setmana abans a: www.espluguenc.com
I a més tindrás enllaç directe des de el Equip https://lichess.org/team/ceeespluguenc
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ASPECTES PER TENIR EN COMPTE:
♔ Les partides apareixeran de forma automàtica a cada participant
♔ Conforme es van acabant s'aniran fent nous aparellaments. Per això a l'acabar cada
partida cal donar-li a tornar a el torneig
♔ Es pot pausar participació a l'acabar una partida, si es necessita descans. Per tornar
a jugar recordeu treure la pausa
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