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CAMPIONAT INTERNACIONAL ON LINE 2022 

ESCACS 

DE SUB 8 A SUB 20 
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La pandèmia de la Covid ha significat, en molts casos, l’obertura de molts sectors cap a 

la digitalització. Altres, que ja tenien presència, han vist com el context sanitari 

reforçava aquesta aposta. 

 

Els escacs estan en el segon grup. Des de fa anys es pot jugar i gaudir d’aquesta 

disciplina a través d’un ordinador o dispositiu mòbil. Durant els mesos en els quals ha 

estat l’única opció, la presència dels escacs a la xarxa ha crescut de forma 

espectacular. 

 

Ara, tot i que les partides presencials ja es poden dur a terme, el Consell Esportiu de 

l’Hospitalet vol mantenir les competicions en línia i arribar així a tot el món. Aquesta 

competició on line anirà des de gener i fins al desembre, amb petites trobades l’últim 

diumenge de cada mes. En total, 12 tornejos que serviran per establir una classificació 

final amb els millors de totes les categories. Ara mateix, ja s’han inscrit més de 

700 participants de més de 40 països del món. 

 

El fet de fer-la on line no canvia l’esperit amb el qual el Consell Esportiu de l’Hospitalet 

organitza tots els seus esdeveniments. La competició ha de servir per formar i educar i, 

a la vegada, fer que l’esport resulti dinàmic i divertit, i sense excloure aspectes de sana 

competició i superació personal. L’objectiu és transmetre valors esportius on la 

progressió del jugador sigui més important que la victòria, així com valors humans on 

la diversió, l’amistat, el respecte i el joc net. 

 

Aquest reglament ha de servir com a eina de formació integral per a tots els 

participants de les diferents competicions. Qualsevol referència als jugadors 

expressada en gènere masculí no és pas un signe de discriminació, i s’aplica, 

naturalment, també en el gènere femení. 

 

 

COMPETICIÓ ON LINE D’ESCACS 
CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET 
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1. QUADRE D’EDATS (CATEGORIES 2022) 

 

 Sub 8 2014-2016 

Sub 10 2012-2013 

Sub 12 2010-2011 

Sub 14 2008-2009 

Sub 16 2006-2007 

Sub 18 2004-2005 

Sub 20 2002-2003 

 

 

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

- El campionat es disputarà a través de la plataforma Lichess, amb accés per link 

i contrasenya. Constarà de 12 tornejos de grup únic. 

- Obert a participants entre 5 i 20 anys (nascuts entre 2002 i 2016). 

- Inscripció gratuïta i oberta durant tot el campionat. Es pot participar en tots els 

tornejos que es desitgi. 

- La inscripció es pot formalitzar en qualsevol moment de l’any. 

 

 

3. INSCRIPCIONS 

 

Tots els participants hauran de formalitzar la seva inscripció a través de 

WhatsApp a Richard Guerrero (+34 651 17 51 11). 
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4. CALENDARI DE LA COMPETICIÓ 

 

TORNEIG DATA HORA MODALITAT 

1r 
Diumenge 

30/01/2021 
20:00h – 21:00h  
(hora espanyola) 

On line 

2n 
Diumenge 

27/02/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

3r 
Diumenge  

27/03/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

4t 
Diumenge 

24/04/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

5è 
Diumenge 

29/05/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

6è 
Diumenge 

26/06/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

7è 
Diumenge 

31/07/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

8è 
Diumenge 

28/08/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

9è 
Diumenge 

25/09/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

10è 
Diumenge 

30/10/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

11è 
Diumenge 

27/11/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 

12è 
Diumenge 

18/12/2021 
20:00h – 21:00h 
(hora espanyola) 

On line 
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5. NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ 

 

Puntuacions 
 

- D’entrada, les victòries valen dos punts, les taules 1 i les derrotes 0 punts. 
- Si es guanyen dues partides seguides, es comença una ratxa de puntuació 

doble, representada per una icona d’una flama. A partir d’aquest moment i 
mentre es continuï guanyant, cada partida valdrà doble, és a dir, les victòries 4 
punts i les taules 2 punts. La derrota continuarà valent 0. 

- Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concediran 
punts a cap dels jugadors. 

- Ratxa de taules: quan un jugador fa taules en diverses partides consecutives en 
un torneig, només es concedeix un punt la primera d’elles i aquelles que hagin 
tingut 30 moviments o més. Una ratxa de taules només es pot trencar amb 
victòria, no serveix ni una derrota ni unes taules. 
 

 
Guanyadors finals 
 

- Guanyaran els tres jugadors de cada categoria d’edat que tinguin més 
puntuació al final dels 12 tornejos. Es pot participar en tots els tornejos que el 
competidor desitgi. 

- El desempat es farà pel total de partides guanyades en tots els tornejos. 
- Els tres primers classificats de cada categoria d’edat rebran un petit obsequi 

d’escacs. 
 
Emparellaments 
 

- Al principi de cada torneig, els jugadors s’emparellen d’acord amb la seva 
puntuació. Quan s’acabi una partida, es torna a la sala d’espera del torneig i hi 
ha un nou emparellament amb jugadors de puntuació similar. Això minimitza el 
temps d’espera, tot i que és possible que no es jugui contra tots els altres 
jugadors de la competició. 

- Jugar ràpid pot servir per tornar a la sala d’espera, tenir un nou emparellament 
i l’opció de guanyar més punts. 

 
Temps 
 

- Temps de joc: 5+3 Blitz. 
- El torneig té un rellotge de compte regressiu. A les 21:00h es congelen les 

classificacions. En aquest cas, les partides en joc s’han de finalitzar, tot i que no 
compten pel resultat del torneig. 

- Hi ha un compte regressiu pel primer moviment a cada partida. Si no es fa el 
primer moviment a temps, es perd la partida. 


