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TORNEIG D’ESCACS 40 ANIVERSARI
DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ENGINYERIA AGRÀRIA
de la Universitat de Lleida
Dins dels actes de Commemoració del 40 Aniversari de la creació de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida, s’organitza el
«Torneig d’escacs 40 Aniversari de l’ETSEA»
amb la col·laboració de la Delegació a Lleida de la Federació Catalana d’Escacs.
La commemoració del 40 Aniversari amb aquest torneig vol fomentar el joc dels escacs entre els més
joves, així com el coneixement, la relació i la projecció de l’ETSEA a la Societat.

Bases del torneig
1. El Torneig va adreçat a nens, nenes, nois i noies, de categories Sub-10, Sub-12, Sub-14 i Sub-16,
relacionats amb la comunitat universitària de la Universitat de Lleida, si bé està obert a amics de
l’ETSEA i persones que ho vulguin esdevenir. És obert a jugadors federats i no federats.
2. El Torneig es desenvoluparà al llarg de dos matins, els dissabtes 9 i 16 de febrer del 2013, des de
2/4 de 10 fins a 2/4 de 2, a les instal·lacions de l’ETSEA segons el sistema suís.
3. Es jugarà en grup únic o en dos grups segons el nombre de participants.
4. El ritme de joc serà de 15 minuts (finish) per jugador. Es jugaran un total de 10 rondes (5 cada
matí).
5. Els sistemes de desempat seran el resultat particular, el Bucholz total i, si cal, el sistema
addicional que decideixi l’àrbitre, que serà el senyor Ricard González Bringué.
6. L’organització es reserva el dret d’admissió dels jugadors. Els jugadors que no es presentin a la
primera ronda seran eliminats.
7. Hi haurà un trofeu per al primer classificat de cada categoria Sub-10, Sub-12, Sub-14 i Sub-16,
consistent en una tauleta tàctil model iPad mini.
8. L’entrega de trofeus es farà el darrer dia del Torneig i els lliuraran la senyora Maria Rosa Teira
(Directora de l’ETSEA), el senyor Josep M. Virgili (Comissió Executiva del 40 Aniversari) i un
representant de la Federació Catalana d’Escacs.
9. Les inscripcions es poden fer enviant un correu electrònic a teresa.lopez@udl.cat indicant nom
complet, edat, lloc de residència, relació amb el personal de l’ETSEA o la UdL o simplement
manifestant la voluntat d’esdevenir Amic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
(cosa que no té cap implicació econòmica). L’organització contestarà individualment, confirmant la
inscripció. La inscripció per correu electrònic es tancarà el dia 8 de febrer de 2013 a les 14 h.
10. La participació implica una aportació de 3 € per jugador, a abonar un cop feta la inscripció. Es
poden abonar a la direcció de l’ETSEA o bé el dia 9 de febrer, 1r dia del torneig, fins a 10 minuts
abans de l’inici.
11. Tot allò no previst en aquestes bases es regirà per les Lleis de la FIDE.
12. Les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables.
13. En trobareu més informació a: http://www.etsea.udl.cat/

