
 

I Campionat d’escacs per equips d’escoles 

 

1. Participants: 

 

El torneig és obert a tots els alumnes que pertanyin a un centre educatiu que 

faci escacs amb La Gran Penya Vilanova. En el torneig hi pot participar 

qualsevol alumne encara que no hagi fet l’activitat d’escacs a l’escola.  

 

2. Lloc: Plataforma web lichess  

 

- Cada jugador s’ha de crear un compte a la web https://lichess.org/ (en cas de 

no tenir-ne). 

- Un cop fet han d’anar als següents links i sol·licitar entrar a l’equip de la seva 

escola clicant el botó verd “unirse al equipo” i completar posteriorment el captcha 

de la posició del taulell (és un escac i mat en 1 moviment). 

 

Ítaca: https://lichess.org/team/itaca 

Pompeu Fabra: https://lichess.org/team/pompeu-fabra 

Sant Jordi: https://lichess.org/team/sant-jordi 

Canigó: https://lichess.org/team/canigo 

Divina Providència: https://lichess.org/team/divina-providenca 

Mar i Cel: https://lichess.org/team/mar-i-cel 

Cossetània: https://lichess.org/team/cossetania 

La Serra: https://lichess.org/team/la-serra 

 

- Un cop la sol·licitud d’entrar a l’equip s’hagi acceptat (pot trigar algunes hores) 

heu d’entrar al link del torneig amb la sessió de lichess iniciada i clicar el botó verd 

“unirse”. 

Link torneig: https://lichess.org/tournament/4n8EoSQc 

 

Fet tot aquest procés només cal que torneu a obrir el dia de la competició aquest 

últim link 5m abans de començar. 

 

3. Dia i ritme de joc: 

 

- Dissabte 6 de juny de 19:00 a 20:20 

-  Cada jugador té 5 minuts +2 segons d’increment per jugada per a cada partida 

 

4. Inscripcions: 

 

Cal fer tots els passos de l’apartat 2 abans del dimecres 3 de juny.  Si una escola no té 

cap participant aquella data, serà esborrada del torneig. No hi ha límit de participants 

per escola. 
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5. Sistema de competició: Masnou 

 

- Tots els participants juguen en el mateix grup. 

- El portal de joc fa els aparellaments automàticament. 

- Un jugador no pot jugar contra un jugador de la seva mateixa escola. 

- Hi ha 15 segons per fer el primer moviment, si no es fa es perd la partida. 

- Un cop s’acaba una partida s’ha de clicar el botó “volver al torneo” on s’haurà 

d’esperar que el programa et torni a emparellar. 

- El torneig té un compte enrere de 80 minuts, un cop arribi a 0 automàticament es 

fan les classificacions, les partides que encara estiguin en joc ja no seran 

comptabilitzades.  

-  

6. Puntuacions per partida: 

 

- Una victòria és comptabilitza amb 2 punts, un empat amb 1 punt, i una derrota 

amb 0 punts. 

 

-  Si guanyes dues partides consecutives començaràs una sèrie de doble puntuació, 
representada per una flama. Així faria que una victòria valdrà 4 punts, unes taules 
2 punts, i zero per una derrota. Els següents jocs tindran doble puntuació fins que 
perdi o facis taules en una partida.  
 

-  Exemple de puntuació:  

3 victòries seguides valen 8 punts: 2 + 2 + (2 × 2)  

Dues victòries i unes taules valen 6 punts: 2 + 2 + (1 × 2)  

Dues victòries, una derrota i unes taules valen 5 punts: 2 + 2 + 0 + 1  

 

-  Si la partida acaba en taules durant els primers 10 moviments, no es concedeix 

cap punt als jugadors. 

 

7. Classificacions: 

 

- Per fer les classificacions el programa comptabilitzarà els punts fets pels 4 jugadors 

que més puntuació hagin aconseguit de cada escola (pot variar depenent del nº 

d’inscrits per escola, es dirà al xat del torneig abans de començar). 

 

8. Per a qualsevol problema podeu contactar per email a: escacsgp@gmail.com 

 

9. Organitza: Secció d’escacs La Gran Penya Vilanova 

 


