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• DESCRIPCIÓ MODALITAT ESPORTIVA 

 

Durant el curs, el CEEB organitza un campionat individual, un campionat per equips i  
una trobada d’iniciació. 
 
 
 

• Campionat individual, 8 jornades 

• Campionat per equips, 5-6 jornades 
• Trobada d’iniciació d’escacs, 1 jornada  

 
 

 

 

 

 

 

 

• CALENDARI 
 

El Calendari es presenta a principi de curs i es penja a la nostra pàgina web: 
www.ceeb.cat A aquest document també trobareu la data límit d’inscripció. 
 

• CATEGORIES 
 

Categoria CEEB Any naixement Curs Edat 

Prebenjamí (sub8) 2011 i 2010 1r i 2n Primària 7 i 8 

Benjamí (sub10) 2009 i 2008 3r i 4rt Primària 9 i 10 

Aleví (sub12) 2007 i 2006 5è i 6è Primària 11 i 12 

Infantil (sub14) 2005 i 2004 1r i 2n E.S.O 13 i 14 

Cadet (sub16) 2003 i 2002 3r i 4rt E.S.O 15 i 16 

Juvenil (sub18) 2001 i 2000 1r i 2n de Batxillerat  17 i 18 

 

http://www.ceeb.cat/
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• INSCRIPCIONS 
 

Les inscripcions es tramiten mitjançant la nostra “Aplicació de Llicències” 
 
Totes les entitats disposen d’un nom d’usuari i contrasenya. Si ets una nova entitat, 
contacta amb nosaltres per donar-te d’alta al CEEB! 
 
A la nostra web, trobaràs tutorials que t’ajudaran i et guiaran pas a pas per poder 
tramitar les llicències i inscripcions dels participants i tècnics de la teva entitat. 
 
Aquest curs serà requisit imprescindible portar les llicències dels esportistes, 
tècnics i delegats a totes les competicions i/o trobades. 
 

 

• ASPECTE ECONÒMIC 
 

Només les noves entitats per donar-se d’alta al CEEB haurà de pagar una quota 
d’inscripció. 
  

 

INSCRIPCIÓ 

Inscripció entitat 1,00 € 

 

Tots els participants han de pagar de manera individual una assegurança i una 
llicència, la suma d’aquests dos conceptes és l’anomenada Llicència esportiva.  
 

 

LLICÈNCIA ESPORTIVA 

 
 

*ASSEGURANÇA LLICÈNCIA TOTAL 

Esportistes nascuts posterior 2010 1,10 € 1,00 € 2,10 € 

Esportistes nascuts entre 2000-2009 3'30 € 5,50 € 8,80 € 

Entrenador/delegat/auxiliar 5,70 € 5,50 € 11,20 € 

Esportista major de 18 anys 18,00 € 5,50 € 23,50 € 

 

*L’assegurança és un pagament anual, si l’esportista participa en altres esports amb el 
CEEB i/o té llicència Federativa Catalana d’Escacs en el curs vigent, aquesta queda 
subvencionada. Per això, és imprescindible posar-se en contacte amb la persona 
responsable d’escacs al CEEB. 
 

https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php
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En funció de la competició haurà de pagar la inscripció d’aquesta: 

 

 

Competició Individual 

Participant de totes les categories 13,00 € 

 
Competició Equip 

Per equip (benjamí i aleví) 50,00 € 

Per equip (prebenjamí, cadets i juvenils) 35,00€ 

 

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. 
 

• HORARIS I ADREÇA DEL LLOC 
 

Horari de competició de 18:30h a 21h. El local obert des de 17:45h 
 
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)  
 
CEM La Mar Bella 
Av. Litoral 86-96 
 

• CONTACTA AMB NOSALTRES 
 

Email esportindividual@elconsell.cat 
Telf: 93 511 20 40 

mailto:esportindividual@elconsell.cat

