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CALENDARI 

Es celebren tretze jornades de competició durant tot el curs escolar: vuit 
individuals i cinc per equips. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  

Tota la documentació, excepte la inscripció de centre, cal tramitar-la per Internet 

mitjançant l’Aplicatiu de llicències del Consell: http://ceeb.playoffinformatica.com com a 

màxim 10 dies abans de la competició. 

Per poder fer-ne ús, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. Aquestes 

dades seran facilitades pel CEEB un cop feu efectiva la inscripció de centre. 

ASPECTE ECONÒMIC 

El pagament es farà a través de l’ Aplicatiu de llicències mitjançant una targeta bancària 
de crèdit o de dèbit o bé per transferència bancària enviant sempre el comprovant.  
 
Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració dels 
esdeveniments.     
 

 LLICÈNCIES   
Llicència esportiva vigent       5,50€ 
Llicència per a nens i nenes nascuts els anys 2009-2010  1,00€ 
Llicència de delegat/a o entrenador/a              5,50€  
 

 ASSEGURANCES 
L’ assegurança és un pagament anual, si l’esportista participa en altres esports amb el 

CEEB, queda subvencionada.  

Assegurança obligatòria per entrenador/a o delegat/da   5,50€ 
Assegurança obligatòria per esportista nascut 2009-2010   1,00€     
Assegurança obligatòria per esportista nascut del 2008 al 1999  3,00€ 

* Aquells participants que disposin de llicència FCE quedaran exempt del pagament 
de la assegurança. 

 INSCRIPCIONS 
Inscripció per esportista individual                               12,50€ 
Inscripció equip prebenjamí, cadet i juvenil     35,00€ 
Inscripció equip benjamí, aleví i infantil        50,00€ 
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CATEGORIES  
 

Prebenjamí (sub8) anys 2009 i 2010 
Benjamí (sub10) anys 2007 i 2008 
Aleví (sub12) anys 2005 i 2006 
Infantil (sub14) anys 2003 i 2004 
Cadet (sub16) anys 2001 i 2002 
Juvenil (sub18) anys 1999 i 2000 
 

INSCRIPCIONS 
 

Totes les inscripcions es faran a través de l’Aplicatiu. Un cop formalitzem 
la llicència podrem inscriure’l a: 
 
Competició Individual 

- Categories de benjamí (sub10) fins a juvenil (sub18) Escacs Individual 

Data límit d’inscripció el 31 d’octubre 

- Categoria Prebenjamí (sub8) Escacs individual Prebenjamí  

Data límit d’inscripció l’11 de gener 

 

La competició per equips. Disposareu d’un manual a la pàgina web 

 

Data límit d’inscripció d’equip el  14 de febrer del 2017 a les 19:00 hores. 

La categoria Prebenjamí (sub8) data límit d’inscripció 4 d’abril del 2017 

 

Els nous jugadors, afegits a les inscripcions d’equip, perquè pugui participar cal 

que estigui inscrit al CEEB i tingui codi federatiu abans d’iniciar-se la primera 

ronda.  

 

Tots aquells jugadors que tinguin llicència federativa per algun club, heu de fer 

constar el codi de jugador i en el cas de ser nous, poseu que està en tràmit. 

Aquestes llicències s’han de fer a través del Club. 

 

Tots aquells que no tinguin llicència per cap club, han de tenir llicència federativa 

en nom del CEEB. Recordeu que tots els que l’any anterior ja varen jugar com a 

CEEB, ja tenen codi i ELO. A les llistes de ELO de la federació consten amb les 

sigles de Club CEE. 
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ADRECES DELS LOCALS DE COMPETICIÓ 
 

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs 

C/ Rector Triadó núm. 53 
 

Cotxeres de Sants 

C/ de Sants núm. 79 

 

Escola Joan Pelegrí 

C/ Torre Damians (cantonada del Consell de Cent núm. 14)  
 

Seu de la Federació Catalana d’Escacs. 

C/ Sant Adrià Nº 20 (Antiga fàbrica de Fabra i Coats a Sant Andreu)  


