
 

 
 

 
 
 
 
 

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona juntament amb EDAMI, en col·laboració amb 
ICC (Internet Chess Club) organitza la Copa CEEB d’escacs online, una plataforma de 
joc d’escacs per a la seva pràctica.   
 
Destinat a les categories infantil (sub14), cadet (sub16) i juvenil (sub18) amb llicència i 

inscripció per l’Aplicatiu del CEEB.  
  
 
 

 
 

➢ Participants de categoria infantil (sub14), cadet (sub16) i juvenil (sub18) 
➢ Cost 3€ per participant 
➢ Inici del torneig 10 d’abril 
➢ Finalització del torneig 19 de maig 
➢ 5 rondes de joc  
➢ Plataforma online  

o Registre compte ICC: https://register.chessclub.com/edami 

o Zona de joc: https://play.chessclub.com/edami 
 

 

 

La Copa CEEB d’escacs online és una competició de joc a través d’una plataforma on-
line. 
 
La competició de la Copa CEEB és mixta en totes les seves categories. Sempre i quan 
hi hagi un mínim de 10 inscrits per categoria, sinó l’organització segons el seu criteri 
ajuntarà categories. També es reserva el dret de modificar el sistema de competició o 
el nombre de rondes (està previst que siguin 5) segons el nombre d’inscrits. 
 
Els participants una vegada estiguin inscrits es crea un rànquing inicial segons l’ELO 
català. El torneig es jugarà pel sistema Suís basat en valoració.  
 
Els emparellaments es publiquen a la pàgina web “Chess-results” i també es publicarà 
el llistat amb els noms dels participants, el nom d’usuari (nick name CEEB) i l’e-mail, 
per tal de què les parelles es posin en contacte per concretar dia i hora de joc per jugar. 
 

Aspectes generals 

COPA CEEB D’ESCACS ONLINE 

 Normativa de joc 

https://register.chessclub.com/edami
https://play.chessclub.com/edami


 

 
 

 

Els participants hauran de respectar el calendari de joc, marcat els dies de competició 

i l’últim dia per enviar el resultat a l’organització. En el cas, de no pactar amb 

l’adversari una hora de joc, l’organització intervindrà en la comunicació entre els dos 

jugadors i proposarà un dia i hora. Si alguna part no accepta, aquest perdria la 

partida.  

Totes les rondes de joc es realitzaran de manera online durant el calendari establert i el 

quadre classificatori es realitzarà de manera presencial a la sala de formació  del CEM 

La Mar Bella. Cada participant haurà de portar el seu ordinador (portàtil) però  en el cas 

de no disposar la organització prestarà un.  

Per sol·licitar un ordinador s’haurà d’enviar el document de préstec de material que es 

troba penjat a la web.  

 

 

En cada ronda es realitzaran dues partides, una amb joc de blanques i l’altre de 

negres.  

El ritme de joc per a cada jugador serà de cinc minuts (5’) amb un increment de tres 

segons (3’’)  

 

 

Els resultats es publicaran a la pàgina web del CEEB 

La puntuació per partida serà: guanyada 1 punt; taules 0,5 punts i perduda 0 punts 

 

 

Data límit d’inscripció el 6 d’abril de 2018.  

El 10 d’abril es publicaran els emparellaments a la pàgina web de Chess results de la 

primera jornada i donarà pas fins diumenge per jugar. La resta de jornades es 

publicaran els emparellaments cada dimarts per Chess-results i s’haurà de pactar el 

dia i hora de joc amb l’adversari, termini de dimarts fins a diumenge a les 23:59 per 

enviar el resultat a la organització. 

Resultats 

Calendari 

Ritme de joc 



 

 
 

 

El resultat final sempre l’enviarà el jugador que ha guanyat la partida. Ja sigui 

realitzant una còpia del resultat o fotografiant la pantalla amb el resultat al correu: 

esportindividual@elconsell.cat  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A través de l’Aplicatiu del CEEB 
 

• Llicència de: Escacs 

• Competició “Copa CEEB d’escacs online” 

 

El pagament de la llicència i inscripció es farà a través de l’Aplicatiu mitjançant una 
targeta bancària o bé per transferència enviant sempre el comprovant de pagament.  
 

Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la data límit d’inscripció. 

 

ABRIL 

Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

MAIG      
Dl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg.   6 d’abril data límit d’inscripció  

0 1 2 3 4 5 6   Publicació partides 

7 8 9 10 11 12 13   Dies per jugar 

14 15 16 17 18 19 20   Termini per enviar el resultat 

21 22 23 24 25 26 27   Quadre final (matí) 

28 29 30 31 0 0 0      

Inscripció i pagament 
 

mailto:esportindividual@elconsell.cat
https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php?accio=logout


 

 
 

 

Es donaran premis als 3 millors jugadors i a les 3 millors jugadores, sempre que 
participin un mínim de 3 esportistes de cada sexe. Si no, es premiarien els 3 primers de 
la classificació general. 
 
Els guanyadors de cada categoria obtenen la classificació a la Final Nacional 
d’Escacs Escolar.  
 

 
 

 
 

Premis 


