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Bases del torneig

1. Participants Obert a tots els jugadors escolars fins a categoria juvenil i a

tots els esportistes sèniors federats amb ELO FCE ESTANDAR

igual o inferior a 1.700

2. Format Campionat d’Escacs Online per Equips

3. Dies de joc Tots els dissabtes mentre no es pugui jugar presencialment

4. Local de joc Plataforma Lichess. https://lichess.org/tournament

5. Sistema de joc Cada sessió durarà 90 minuts

6. Horari Dissabtes matí de les 10:00 a les 11:30 hores

7. Ritme de joc 5 minuts + 3 segons increment

8. Inici campionat: Dissabte 14/novembre

9. Inscripcions: Les inscripcions són gratuïtes.

https://lichess.org/tournament
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Descripció del campionat

• El campionat consistirà d’un sistema lliga per equips en divisions de 10 equips

on en cada jornada els 3 millors equips de cada divisió pujaran a la divisió superior

i els 3 darrers baixaran a la divisió inferior. El sistema de lliga per divisions

acollirà a totes les categories juntes, podent jugar en una mateixa divisió diferents

categories d’edats.

• El sistema de joc serà una lliga per equips en la plataforma lichess on puntuaran

els 4 millors jugadors de cada equip. La plataforma online permet jugar més

jugadors per equip, però només comptabilitza els 4 millors de cada equip.

• El primer dia de competició els equips s’agruparan per rigorós ordre

d’inscripció formant tantes divisions com sigui necessari. A partir de la 2a ronda,

les noves incorporacions s’incorporaran en la darrera divisió de la competició.
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Descripció dels equips

• Cada equip estarà format per un mínim de 4 jugadors podent jugar tants

jugadors com vulgui en el mateix equip.

• La categoria dels equips (benjamí, aleví, ...) la determinarà el jugador

de major edat de l’equip.

• Tots els membres de l’equip hauran de ser del mateix centre educatiu,

excepte en els casos on no es pugui fer equip i formaran part de l’equip

del Consell Esportiu de la comarca que pertanyen.

• Cada equip haurà d’identificar un delegat d’equips que serà l’interlocutor

entre l’equip i l’organització.
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Premis

• A la finalització del campionat se li atorgaran els següents premis per cada

Consell Esportiu Comarcal: Campió, Sots Campió i Tercer Classificat per

cada categoria.

• Les categoria d’edat dels equips son:

• Prebenjamí: nascuts en el 2013-14

• Benjamí: nascuts en el 2011-12

• Aleví: nascuts en el 2009-10

• Infantil: nascuts en el 2007-08

• Cadet: nascuts en el 2005-06

• Juvenil: nascuts en el 2003-04

• Sènior: nascuts abans del 2003

• Per optar al premi s’haurà d’haver participat en més del 50% de les jornades

de la competició.
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Classificacions per trams

• El campionat tindrà un sistema de classificacions per trams per determinar els

millors equips de cada categoria d’edat al final del campionat.

• Per formar la classificació global del campionat, després de cada jornada s'aniran

acumulant els punts segons el següent criteri :

• S’agruparan totes les classificacions de totes les divisions en una classificació

virtual on es concatenaran tots els grups de forma descendent, on el primer equip

serà l’equip campió de la divisió d’honor de la jornada i el darrer serà el darrer de

la darrera divisió. Aquesta classificació virtual tindrà un nombre d’equips total (n)

• S’atorgaran n punts al primer equip, n-1 al segon i així fins al darrer equips que

se li atorgarà 1 punt.

• Aquesta classificació s’iniciarà en la 4a jornada, on s’estima que els equips ja

estaran estabilitzats tant pel que fa als seus jugadors com pel que fa a la seva

ubicació en les divisions corresponents al seu nivell de joc.
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Inscripcions

• Per realitzar la inscripció d’un equip s’ha d’enviar un correu electrònic a

l’adreça escacsmollerussa@gmail.com indicant:

• Nom i telèfon del delegat

• Nom de l’equip

• Nom, usuari lichess i any de naixement dels membres de l’equip

• Per realitzar la inscripció individual s’ha d’enviar un correu electrònic a

l’adreça escacsmollerussa@gmail.com indicant:

• Nom, usuari lichess i any de naixement del jugador/a

• La inscripció és gratuïta.

mailto:escacsmollerussa@gmail.com
mailto:escacsmollerussa@gmail.com
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Normativa antifrau on-line

• L’organització espera un comportament esportiu en tots els

participants, tant pel que fa a la prohibició d’ajuda d’aparells

electrònics o de suplantació de jugador. En cas de detecció de

comportament poc esportiu, l’organització es reserva el dret d’expulsió del

jugador/equip del torneig i l’anul·lació del dret a premi.

• La validació dels respectius trams d’edat es farà abans de l’atorgament

del premis. En cas de detectar frau, el premi s’atorgaria al següent equip

del tram de classificació.
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Disposicions finals

• L’organització no es fa responsable de problemes tècnics (plataforma

lichess, connectivitat, ...) en les respectives sessions i donarà per vàlida

la classificació final que mostri la plataforma.

• Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la

difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels

escacs.

• La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases

• L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases


