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Bases del torneig 

1. Participants Obert a tots els esportistes amb llicència esportiva del C.E. del Pla d’Urgell 

2. Dies de joc   8 dissabtes del curs escolar: 

- 16 d’Octubre de 2021 

- 13 de Novembre de 2021 

- 11 de Desembre de 2021 

- 22 de Gener de 2022 

- 12 de Febrer de 2022 

- 5 de Març de 2022 

- 30 d’Abril de 2022 

- 28 de Maig de 2022 

3. Local de joc En un centre educatiu del Pla d’Urgell que serà anunciat amb antelació. 

4. Sistema de joc Sistema suís a 7 rondes. 

5. Horari inici Dissabtes matí a les 10:00 hores. 

6. Ritme de joc 5 minuts + 3 segons increment. 

7. Classificacions individuals per tram  

- Per a l’elaboració de la classificació de trams s’utilitzaran les classificacions finals de 

cada campionat d’on s’extrauran les classificacions per trams del Circuit. Per a cada 

tram s’assignaran els següents punts en funció dels següents criteris: el repartiment de 

punts es farà de forma inversa als punts atorgats en cada tram: 20 pel primer, 19 pel 

segon, 18 pel tercer ... Quan s’arribi a 1 punt per esportistes, s’assignarà 1 punt a la resta 

d'esportistes del tram. 

- Per optar a la puntuació de trams s’hauran de jugar un mínim de 4 partides en el torneig 

que s’avaluï. 

- Es defineixen els següents trams de premis 

 

- Jugadors no-federats – Grup A 

- Prebenjamí nascuts en el 2014-15 

- Benjamí nascuts en el 2012-13 

- Aleví nascuts en el 2010-11 

- Infantil nascuts en el 2008-09 

- Cadet nascuts en el 2006-07 

- Jugadora s/16  jugadores que no hagin fet els setze anys abans de l’1-01-2022 

 

 

 



 
       

 2/4 

- Jugadors federats – Grup B: 

- Prebenjamí:  amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.301 punts 

- Benjamí: amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.381 punts 

- Aleví: amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.461 punts 

- Infantil: amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.541 punts 

- Cadet: amb ELO FCE Ràpid inferior a 1.621 punts 

- Jugadora s/16 jugadores que no hagin fet els setze anys abans de l’1-01-2022 

 

- Jugadors federats – Grup C: 

- Prebenjamí:  amb ELO FCE Ràpid superior a 1.300 punts 

- Benjamí: amb ELO FCE Ràpid superior a 1.380 punts 

- Aleví: amb ELO FCE Ràpid superior a 1.460 punts 

- Infantil: amb ELO FCE Ràpid superior a 1.540 punts 

- Cadet: amb ELO FCE Ràpid superior a 1.620 punts 

- Jugadora s/16 jugadores que no hagin fet els setze anys abans de l’1-01-2022 

 

 

 

8. Classificacions equips per tram  

- Després de cada sessió s’aniran acumulant els punts dels 4 millor esportistes de cada 

equip en cada ronda.  

- 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 encara que poden 

formar part de trams individuals diferents. 

 

 

9. Premis per Equips 

- A la finalització del campionat se li atorgaran premis al Campions, Sots Campions i 

Tercers de cada categoria. 

- Per optar als premis s’ha d’haver participat en un mínim de 4 jornades. 
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10. Premis Individuals 

Una vegada acabi el campionat, aquells jugadors que tinguin més puntuació acumulada dels 

respectius trams de competició obtindran els següents premis:  

 
 

Taula de Premis 
 

Campions dels trams 
del grup A  

(no-federats) 

Trofeu Consell Esportiu del Pla d’Urgell 

i 

Quota gratuïta per 1 any de soci amb el Club d’Escacs Mollerussa amb 

llicència de la Federació Catalana d’Escacs (*) 

Campions dels trams 
del grup B  
(federats) 

Trofeu Consell Esportiu del Pla d’Urgell 

i 

Inscripció gratuïta a l’Obert Internacional d’Escacs “Ciutat de Mollerussa 

Campions dels trams 
del grup C  
(federats) 

Trofeu Consell Esportiu del Pla d’Urgell 

I 

Inscripció gratuïta a l’Obert Internacional d’Escacs “Ciutat de Mollerussa 

 

(*) L’atorgament d’un llicència de la FCE en un club implica el compromís del premiat 

en la participació en les competicions del club. 

- Per optar als premis s’ha d’haver participat en un mínim de 4 jornades. 

- Els premis no seran acumulables i són intransferibles (no es poden assignar a terceres 

persones). En cas de renúncia d’algun premiat, el premi s’atorgaria al següent jugador 

del tram de classificació. 

- Els desempats que s’aplicaran a la classificació final seran els següents (per ordre 

d’aplicació):  major nombre de sessions jugades, menor nombre de partides jugades, 

acumulatiu progressiu i sorteig. 
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11. Inscripcions  

- Les inscripcions són gratuïtes.  

- La inscripció dels equips d’un centre educatiu es farà a través del correu electrònic al 

Consell Esportiu del Pla d’Urgell (ceplaurgell@gmail.com) 

 

12. Reglamentació particular 

- L’organització espera un comportament esportiu en tots els participants. En cas de 

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

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

- El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ DE LA FCE PER PREVENIR 

EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1) 

13. Organització  

- L’organització és el Club d’Escacs Mollerussa i Consell Esportiu del Pla d’Urgell. 

- El mitjà de contacte és el correu: escacsmollerussa@gmail.com 

 

14. Disposició Finals 

- Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i de 

la Federació Catalana d’Escacs. 

- 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. 

mailto:ceplaurgell@gmail.com
mailto:escacsmollerussa@gmail.com

