
                                 

Xè CAMPIONAT NADALENC  
D’ESCACS INFANTIL    

 

 
 

Club d’Escacs GERUNDA 

Girona, 27 i 28 desembre 2019 
 

BASES DEL TORNEIG: 
 

1.Campionat adreçat a jugadors i jugadores nascuts l’any 2005 o posteriorment (es correspon a 

les edats/categories sub8, sub10, sub12 i sub14). No cal estar federat. Grup únic. 

 

2.Local de joc:  Centre Cívic Pla de Palau - c/ Saragossa nº27  17002 GIRONA 

 

3.Dies: divendres 27 i dissabte 28 de desembre de 2019, a la tarda, a partir de les 16h.  

 

4.Ritme de joc: 20 minuts per jugador i partida. El torneig es disputarà a 8 rondes (4 partides el 

dijous i 4 partides el divendres). No és eliminatori: tots els nens i nenes jugaran totes les rondes. 

 

5.Inscripcions: a través de www.escacsgerunda.cat o per mail club@escacsgerunda.cat fent-hi 

constar Nom / Cognoms / data Naixement / Escola / Club (en cas de ser federat). Places 

limitades per rigorós ordre d’inscripció. El preu és de 10€ (a liquidar el dia 27 abans de 

començar). Si quedessin places lliures l’organització es reserva el dret d’admetre jugadors el 

mateix dia 27 de 15.30h a 15.45h. 

 

6.Premis: Copa Campió – Sotscampió – 3r Classificat General 

Copa Campió – Sotscampió – 3r Classificat Sub12 (nascuts 2007 i 2008) 

Copa Campió – Sotscampió – 3r Classificat Sub10 (nascuts 2009 i 2010) 

Copa Campió – Sotscampió – 3r Classificat Sub8 (nascuts 2011 i posteriorment) 

Detall per tots els participants. Entrega de premis a l’acabar el torneig el dia 28.  

 

7.En funció del nombre d’inscrits l’organització es reserva el dret de modificar el sistema de 

competició, abans del seu inici, si ho considera oportú. Les decisions arbitrals seran 

inapel·lables. 

 

8.Els nens i nenes que participin ho faran sota la responsabilitat dels seus pares/mares/tutors. 

Es faran fotografies dels participants per la seva difusió a la web del club 

(www.escacsgerunda.cat), amb caràcter informatiu. La participació en el torneig comporta 

l’acceptació d’aquestes bases. 
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