
 

 
 
 
       

 
 
   

 

 

 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

CURS 2018 – 2019 
FINAL NACIONAL D’ESCACS EQUIPS 

CONSELL ESPORTIU 

ORGANITZADOR 

CONSELL ESPORTIU DE L’ANOIA 

Carles Riba s/n 08700 - Igualada 
93 805 42 10 
consellesportiu@ceanoia.cat / www.ceanoia.cat 

DATA 08/06/2019 

LLOC DE LA FINAL 

Campus Universitari d’Igualada 
Avinguda Pla de la Massa núm.8 

08700 – Igualada 
Geolocalització: http://bit.ly/2HEP0XW  

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

 

INSCRIPCIONS 

 

1. Full inscripció (annex 1) 
          Data màxima inscripció: 29/05/2019 

2. Procediment de la inscripció: Cada Agrupació Territorial, 

enviarà el full d’inscripció en suport informàtic a: 
activitats@ceanoia.cat  

3. Per a confirmar les inscripcions, cada entitat abonarà el 
pagament corresponent de 5 € per esportista al seu 
Consell Esportiu, al número de compte: ES.. .... .... ....  

4. Aquest ho farà arribar al Consell Esportiu organitzador, 
especificant el Consell Esportiu d’origen. 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

Per a participar caldrà portar degudament tramitat el carnet 
d’esportista, d’entrenador/a i delegat/da dels JEEC, segellat pel 
Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment de 

qualsevol membre de l’organització. 

ASPECTES TÈCNICS 

NORMATIVA / 

CONVOCATÒRIA 

Normativa Tècnica d’Escacs: 
 http://bit.ly/2CWSGyM  

Convocatòria de la FN d’ESCACS EQUIPS (annex 2) 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

Hora arribada esportistes: 45 minuts abans de l’inici de les 
partides corresponents. 
Hora inici competició: 09:00 
Horaris de la competició/calendari:pendents d’inscripcions. 

Lliurament de premis: pendent d’horaris. 
Un cop tinguem totes les inscripcions us farem arribar el programa 
de la competició (annex 3). 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I 

CLASSIFICACIÓ 
Classificació paral·lela 

ALTRES 

ASSEGURANÇA MÈDICA 
Davant de qualsevol accident que requereixi atenció mèdica, cal 
informar al Responsable de la Final i/o seguir el protocol marcat 

per la pròpia assegurança mèdica. 

ALTRES 

Dinar (si és el cas) 
1. L’Organització disposarà de dinar (tipus pic-nic) als equips 

que així ho hagin sol·licitat. Preu: 8,00€ 
2. Relació de restaurants per als/les acompanyants (annex 4) 

MÉS INFORMACIÓ 
Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a: 

http://bit.ly/2CZIoO7  
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