C
COMPET
TICIÓ D’ESCACS
S
currs 2015-201
16

CALEN
NDARI

Es cellebren trettze jornade
es de comp
petició dura
ant tot el curs
c
escola
ar: 8 individ
duals
i cinc per equipss.
DOCU
UMENTACIIÓ NECESS
SÀRIA
Tota la
l documen
ntació, exccepte la insscripció de centre, ca
al tramitar--la per Intternet
mitjan
nçant l’Aplica
atiu de llicè
ències del Consell:
C
http
p://ceeb.pla
ayoffinforma
atica.com com
c
a
màxim
m 10 dies abans de la competició.
Per po
oder fer-ne ús, cada en
ntitat tindrà
à un nom d’usuari i una paraula d
de pas. Aqu
uestes
dades seran facilitades pel CEEB
C
un cop
p feu efectiv
va la inscrip
pció de centtre.
ASPEC
CTE ECONÒMIC
El pag
gament es fa
arà a travéss de l’ Apliccatiu de llicè
ències mitja
ançant una targeta ban
ncària
de crè
èdit o de dèb
bit o bé perr transferèn
ncia bancària
a enviant se
empre el co
omprovant.
Serà imprescin
ndible reallitzar aque
est pagam
ment aban
ns de la c
celebració dels
veniments.
esdev

 LLICÈNCIIES
Llicència esportiiva vigent per al curss 2015-201
16
Llicència per a nens
n
i nene
es nascuts els anys 2008-2009
2
Llicència de dele
egat/a o en
ntrenador//a


5,00€
1,00€
5,00€

ASSEGUR
RANCES

L’ asse
egurança éss un pagam
ment anual,, si l’esportiista particip
pa en altress esports am
mb el
CEEB, queda subvvencionada.

Asseg
gurança ob
bligatòria pe
er entrenador/a o de
elegat/da
Asseg
gurança ob
bligatòria pe
er esportissta nascut 2008-2009
9
Asseg
gurança ob
bligatòria pe
er esportissta nascut del 2007 al
a 1998

5,40€
1,00€
2,80€

* Aquells parrticipants que
qu disposin
n de llicència
ia FCE qued
daran exemp
mpt del paga
ament
de la assegurrança.

 INSCRIPC
CIONS
Inscripció per essportista in
ndividual
Inscripció equip prebenjam
mí, cadet i juvenil
a
i infantil
Inscripció equip benjamí, aleví

12,50€
35,00€
50,00€
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CATEG
GORIES

Prebe
enjamí (sotts 8)
Benjamí (sots 10
0)
(
12)
Aleví (sots
Infanttil (sots 14
4)
Cadett (sots 16)
Juven
nil (sots 18))

anys
anys
anys
anys
anys
anys

2008
2006
2004
2002
2000
1998

i
i
i
i
i
i

2009
2
2
2007
2
2005
2
2003
2
2001
1
1999

INSCR
RIPCIONS
S

La co
ompetició Individual es farà a través de
d l’Aplicatiu. Un ccop formalitzem
la llicè
ència podre
em inscriure’l a:
- Categorie
es de benja
amí (sots10) fins a ju
uvenil (sotss18) Escac
cs Individ
dual
Data límit d’inscripcció el 10 de
d novembre del 20
015
- Categoria
a prebenjamí (sots8) Escacs in
ndividual Prebenja
amí
Da
ata límit d’’inscripció el 8 de ge
ener del 20
016 a les 2
20:00h
La co
ompetició per equips es farà a través del
d full d’in
nscripció que es po
odrà
descarregar a la
a pàgina web
http://www.e
elconsell.ca
at/ceeb/esp
portsindivid
duals/esca
acs
Data límit d’in
nscripció d’equip el dia 16 de febre
er del 201
16 a les 20:00
2
oria prebe
enjamí (so
ots-8) data
a límit d’insscripció serà el 5 d’a
abril
hores. La catego
del 2016
Els no
ous jugado
ors, afegitss a les insccripcions d’equip,
d
pe
erquè pugu
ui participa
ar cal
que estigui
e
insccrit al CEE
EB i tingui codi fede
eratiu aban
ns d’iniciarr-se la primera
ronda
a.
Tots aquells
a
jug
gadors que
e tinguin llicència fed
derativa pe
er algun cllub, heu de fer
consta
ar el codi de jugado
or i en el cas de ser nous, po
oseu que e
està en trà
àmit.
Aquesstes llicènccies s’han de
d fer a tra
avés del Club.
Tots aquells
a
que
e no tinguin llicència per cap club, han de
e tenir llicè
ència federrativa
en no
om del CEE
EB. Recordeu que totts els que l’any anterrior ja vare
en jugar co
om a
CEEB,, ja tenen codi i ELO
O. A les llisstes de EL
LO de la fe
ederació co
onsten amb les
sigles de Club CEE.
C
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ADRE
ECES DELS LOCALS DE
D COMPET
TICIÓ

Centre
e Cívic Cassinet d’Hosstafrancs
C/ Recctor Triadó núm. 53

Escola
a Joan Pele
egrí
C/ Torrre Damianss (cantonad
da del Conse
ell de Cent núm.
n
14)

Cotxe
eres de San
nts
C/ de Sants núm.. 79

Seu de la Federa
ació Catala
ana d’Escaccs.
C/ San
nt Adrià Nº 20 (Antiga fàbrica de Fabra
F
i Coatts a Sant An
ndreu)

