
 
 
 
 

ESCACS  CATALONIA-JOVIAT 
CIF G59379966 
                                            

TORNEIG “LLAMPEC DELS DIVENDRES” 
 

1. Torneig obert a tots els jugadors federats i no federats. 
2. Local de joc: ESCACS CATALONIA-JOVIAT, Ateneu les Bases 

carrer Cintaires 32 Manresa. 
3. El torneig es jugarà per el sistema suís a 6 rondes. 
4. Dia i horari:  Divendres, inici a les 20:00 h. 
5. Inici el dia 9 de setembre de 2022, fins el 29 de juny del  2023. 
6. El ritme de joc serà de 5 minuts + 3 segons per jugada. 
7. Les inscripcions seran vàlides, si són presencials, fins a 15 

minuts abans de l’hora d’inici, i si són per e-mail, fins els dijous 
a les 20 hores a escacs@cataloniajoviat.cat. 
- Socis: Al grup general de whatsapp. 
- No socis: A escacs@cataloniajoviat.cat. 

Cada jugador decideix quins dies vol participar, sense cap altre 
compromís. 
Aforament màxim de 36 jugadors. 

8. Preus inscripcions: 
Setmanal: 
 Socis: 2 €. 
 No socis: 5 €. 
Mensual: 
 Socis: 6 €. 
 No socis: 12 €. 

 

El pagament es pot fer per transferència al compte: 
ES78 0081 0049 5900 0261 9573 o bé directament al local de joc. 
 

9. S’establiran dues categories: 
- Categoria absoluta 
- Categoria fins a sub-16 

10. Premis: 
Mensual: 
 Primer categoria absoluta: 10 €. 
 Segon categoria fins a sub-16: premi valorat en 10 €. 
Trimestral: 
 Primer categoria absoluta: 30 €. 
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 Segon categoria absoluta: 20 €. 
 Tercer categoria absoluta: 10 €. 
 Primer fins a categoria sub-16: Premi valorat en 30 €. 
 Segon fins a categoria sub-16: Premi valorat en 20 €. 
 Tercer fins a categoria sub-16: Premi valorat en 10 €. 
 
A la temporada: 

Primer categoria absoluta: 300 €. 
 Segon categoria absoluta: 200 €. 
 Tercer categoria absoluta: 100 €. 
 Primer fins a categoria sub-16: Premi valorat en 200 €. 
 Segon fins a categoria sub-16: Premi valorat en 100 €. 
 Tercer fins a categoria sub-16: Premi valorat en 50 €. 
   

La direcció del torneig es reserva el dret de modificar aquets premis en 
funció de la participació, els premis definitius es faran saber com a molt 
tard a finals de febrer de 2023. 
 
Els premis en la categoria absoluta i fins a sub-16 no són acumulables. 
 
L’entrega de premis tindrà lloc al sopar de cloenda del 75è aniversari 
del club el novembre de 2023. Els guanyadors seran convidats a aquest 
acte. 
 
Manresa, 18 de juliol de 2022 
 


