
LLIGA ESCOLAR 2022 
 
ORGANITZA: Club d’Escacs Mollet. 
 

1. Categories (4 grups) 

1r-2n de primària , 3r-4t de primària, 5è-6è de primària i ESO/Batxillerat. 
 

2. Participants 

La Lliga és oberta a tots els alumnes de les escoles de Mollet del Vallès i de les 
escoles de poblacions on l’Escola d’Escacs Jaquememory imparteix classes. 
Respecte a la resta d’escoles, els organitzadors de la Lliga es reserven el dret 
d’acceptació d’aquestes. 
 

3. Inscripcions 

Gratuïta. Cal posar mail a jaquememory@jaquememory.com indicant NOM, 
COGNOMS, CURS, ESCOLA i TELÈFON o WhatsApp al mòbil 647625832 
(Francesc), com a màxim fins al dimecres 8 de juny. S’enviarà mail de 
confirmació un cop rebuda la inscripció i es publicaran periòdicament els inscrits 
a la web www.escacsmollet.com. 
 

4. Sistema de competició 

La Lliga Escolar d’Escacs es juga per Sistema Suís a 5 rondes. 
 

5. Lloc i horaris de joc 

Dissabte 11 de juny de 2022 al Mercat Vell (Plaça Prat de la Riba) a 

partir de les 9:30 del matí. Cal presentar-se a les 9:00 i confirmar assistència, cas 
de no fer-ho no es podrà garantir la plaça per jugar. 
 

6. Ritme de joc 

El ritme de partida serà de 10 minuts a finish en totes les categories. 
 

7. Puntuacions 

La puntuació per partida serà la següent: guanyada 1 punt, Empat/taules 0,5 
punts, perduda 0 punts 
 

8. Desempats 

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà:  
1. Pel major nombre de partides guanyades.  
2. Pel resultat particular dels escaquistes empatats.  
3. Pel sistema Bucholz de tots els contrincants. 



 

9. Jutges i àrbitres 

Àrbitre: Ramón Caro. 
 

10. Premis 

Es lliurarà un trofeu als 3 primers classificats per categoria. S’establirà una 
classificació per equips amb els 3 millors esportistes classificats de cada escola. 
Per realitzar la classificació s’atorgaran punts que coincidiran amb la classificació 
final de cada esportista, de forma que aquell equip que aconsegueixi menys 
punts, sumant els seus 3 millors esportistes, serà el campió i així successivament. 
En cas d’empat, s’agafarà un 4t esportista a la valoració i s’aniran agafant més 
esportistes fins que es desfaci l’empat. Es lliurarà trofeu a les 5 millors escoles 
classificades. Es lliuraran obsequis a tots els participants. 
 

11.Comitè d’apel·lació 

El Comitè d’apel·lació estarà format pels membres de la Comissió Escola Escacs 
del Club Escacs Mollet. 
 

12. Drets d’imatge 

La inscripció en aquesta competició implica la cessió de la imatge per fer l’ús 
esportiu en les xarxes socials del Club d’Escacs Mollet. 
 
 
 

CLUB ESCACS MOLLET 
 

Mollet del Vallès, maig de 2022 
 


