
VI TROBADA “ESCAcs sOLIDARIs” 
AlmenAr 2015 

 
 
Torneig de 9 rondes sistema suís per parelles i per 3 categories d’ELO, a un ritme de partida de 5 
minuts per jugador i 3 minuts + 2 segons d’increment (1 partida de cada alhora per parella), amb la 
finalitat de col·laborar amb la Fundació de la Marató de TV3. 
 
L’ELO de cada parella correspondrà a la mitjana aritmètica resultant dels ELOs de cada intregant. 
Cada encontre puntuarà com 1 punt, es a dir, dues victòries o una victòria i unes taules 
correspondran a 1 punt; dues taules o una victòria i una derrota correspondran a 0,5. 
 

GRUPS D’ELO 
 
GRUP A –  + de 2000 
GRUP B – 1850 - 1999 
GRUP C – 1700 - 1849 
 
 
 
 
 

PREMIS 
 
Trofeus als 1rs i 2ns classificats grup A 
Trofeus als 1rs i 2ns classificats grup B 
Trofeus als 1rs i 2ns classificats grup C 
Trofeus a parelles SUBs: 

 1rs classificats SUB16 
 1rs classificats SUB14 
 1rs classificats SUB12

 
      (hi hauran dos trofeus iguals per parella) 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓ 
 
Per correu electrònic a: ce.escacsalmenar@gmail.com, abans del dia 11/12/2015, o per 
Whatsapp al telèfon mòbil 655916962 (Robert). 
Dades necessàries per la inscripció : 
Federats: Nom i cognoms de la parella, i ELO individual i edat (SUBS). 
No federats: Nom i cognoms de la parella, i edat. 
Aportació: 5 € per jugador que s’abonaran al inici del campionat. 
L’organització es posa a disposició dels jugadors desemparellats per fer parelles de mutu acord. 
 
DATA I LLOC 
 
Es celebrarà el 13 de desembre a les 09:30 hores. Local Social. C/ Espadós, 28 d’Almenar. 
 
Alhora de fer efectiu el pagament de la inscripció, el CE Escacs Almenar donarà als participants 
un tiquet per esmorzar. 
 
La totalitat de la recaptació obtinguda amb les inscripcions formarà part de la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Almenar i les seves associacions esportives i culturals amb la MARATÓ de 
TV3, que aquest any va destinada a la diabetis i la obesitat. 
 
Organitza: CLUB ESPORTIU ESCACS ALMENAR 
Col·laboren: l’Excm. Ajuntament d’Almenar i l’Acadèmia El Racó de l’Estudiant,  

                                              

 


