
FESTA MAJOR LLINARS DEL VALLÈS 2017 

ESCACS A LA FRESCA 

DISSABTE 9 DE SETEMBRE DE 2017 
CAMPIONATS DE RÀPIDES D’ESCACS 

Lloc: Passeig Europa de les Nacions de Llinars del Vallès. 

(Davant dels pavellons esportius. En cas de pluja es realitzarà al Pavelló municipal) 

 

A les 16:00h.: 

Inici campionat semiràpides sub12, a 10 min. (5 o 6 rondes segons inscripció). 

A les 16:15h.: 

Inici campionat ràpides, a 5 min. (7, 8 o 9 rondes segons inscripció). 

Premis semiràpides sub12: 
- Trofeu 1r i 2n classificats sub12. 

- Trofeu 1r i 2n classificats sub10. 

- Trofeu 1r i 2n classificats sub8. 

Premis ràpides: 

- Trofeu 1r, 2n i 3r classificats absoluts. 

- Trofeu millor ELO 1951-2100. 

- Trofeu millor ELO 1801-1950. 

- Trofeu millor ELO 1651-1800. 

- Trofeu millor ELO 1650 o inferior. 

- Trofeu millor sub16. 

- Trofeu millor sub14. 

- Trofeu millor jugadora. 

- Trofeu millor aficionat. 

L’ordre d’adjudicació de premis és l’indicat en aquesta llista de premis. Els premis no són               

acumulables. En els premis per categories d’edats, un jugador de categoria d’edat inferior no              

pot optar a un premi d’una categoria d’edat superior. L’ordre dels desempats serà bucholz             

mitjà, bucholz total i progressiu. 

Inscripcions: 

- Per e-mail: Fins al divendres 9 de setembre a gestio@escacsllinars.cat 

- Per whatsapp al 639 77 22 98.  

- Al mateix dia i lloc fins 15 minuts abans de començar. 

- Es podran admetre inscripcions fora de termini, que entrarien a jugar la 2a ronda. 

- En cas d’haver de limitar les places, es farà per rigorós ordre d’inscripció. 

Preu inscripcions: 

El preu de les inscripcions serà de 3 €, tant per al Campionat de ràpides com pel de les                   

semiràpides de sub12. Els diners recollits seran cedits a l’associació #paralosvalientes,           

per la construcció d’un hospital. 

 

(El campionat de ràpides s’inclou dins el “I Circuit del Club d’Escacs Llinars” que organitza               

el nostre Consell de Joves). 

Organitza: Club d’Escacs Llinars. 

 

mailto:gestio@escacsllinars.cat

