
TORNEIG ONLINE D’ESCACS 

 

ORGANITZACIÓ: 

El torneig està organitzat pel Club d’Escacs de Barberà del Vallès. 

 

LOCAL DE JOC: 

Davant d’un dispositiu amb connexió a Internet (mòbil, Tablet o portàtil, o PC), a 

l’habitatge del participant. 

La plataforma online utilitzada serà www.lichess.org 

  

PARTICIPANTS / CATEGORIES: 

Podrà participar-hi qualsevol persona. No és necessari estar federat per participar-hi. 

  

DIES DE JOC: 

Del divendres 20 al dissabte 28 de novembre. No és necessari jugar tots els dies de 

torneig, es tindran en compte els punts totals del torneig per la classificació final.  

  

HORA D’INICI: 

A partir de les 18:00 hores amb una durada de 60 minuts. 

  

USUARI A LICHESS.ORG: 

Cada jugador s’haurà de crear, si no el té, un usuari a www.lichess.org 

Per fer-ho només és necessari un correu electrònic i definir un nom d’usuari i 

contrasenya del compte creat. A continuació s’haurà de respondre al correu que 

enviarà lichess.org al correu electrònic, per tal de validar el nou usuari. 

 

LINKS DEL TORNEIG I  CONTRASENYA: 

La contrasenya del torneig és: escacs 

A continuació adjuntaré els links del torneig i els dies de joc que correspon cadascun:  

Primera ronda (dia 20 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/k3ZNVE9i 

Segona ronda (dia 21 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/v9F7m9CB 

http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
https://lichess.org/tournament/k3ZNVE9i
https://lichess.org/tournament/v9F7m9CB


Tercera ronda (dia 22 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/CdJAfXNE 

Quarta ronda (dia 23 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/t1rLN9nH 

Cinquena ronda (dia 24 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/0qQUrgv6 

Sisena ronda (dia 25 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/1mR10Cyc 

Setena ronda (dia 26 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/cbExwLlF 

Vuitena ronda (dia 27 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/9j6y8vWn 

Novena ronda (dia 28 de Novembre a les 19:00h): https://lichess.org/tournament/v2EdMZ8j 

  

INSCRIPCIONS: 

Inscripció gratuïta al torneig.  

   

RITME DE JOC: 

El ritme de joc serà de 10 minuts per jugador més un increment de 2 segons per 

jugada feta, per a cada participant. 

  

PUNTUACIONS: 

La puntuació per partida serà la que estableix la plataforma online lichess.org: 

Una victòria té una base de 2 punts, un empat d’ 1 punt, i una pèrdua de cap. 

Si guanyes dos jocs consecutius començaràs una sèrie de doble puntuació, 

representada per una flama. 

Els següents jocs tindran doble puntuació fins que no guanyis un joc. 

Així doncs una victòria valdrà 4 punts, un empat 2 punts, i res una derrota. 

Per exemple, dues victòries seguides d’un empat valdran 6 punts: 2 + 2 + (2 x 1) 

Serà vàlid el mode berserk: 

Quan un jugador marca el botó de berserk al principi d’una partida, perd la meitat del 

seu temps, però la victòria val un punt addicional. 

En controls de temps que tenen increment, l’opció berserk també cancel·la l’increment 

(1+2 és una excepció, ja que només es cancel·la l’increment, però no es parteix el temps 

a la meitat, resultant en 1+0). 

El mode berserk només proporciona un punt addicional per a cada victòria si jugues 

almenys 7 moviments en la partida. 
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PREMIS: 

Els 5 primers classificats del torneig guanyaran la inscripció gratuïta de l’OPEN 

INTERNACIONAL D’ESCACS DE BARBERÀ DEL VALLÈS 2021. A més hi haurà més 

sorpreses que s’aniran anunciant pel xat del torneig... 

 

DIRECTOR DEL TORNEIG: 

Si hi hagués qualsevol incidència durant el torneig s’hauria de comunicar al 722545447 

(Marina)  

 

ALTRES: 

Aquest torneig NO serà vàlid per a ELO. 

Tant en la competició com en el xat del torneig, els jugadors hauran de mantenir un 

codi de conducta afí a les Lleis dels Escacs de la FIDE i de respecte als altres 

participants. 

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. 


