
 
       

Barcelona, 10 d’octubre de 2016 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us enviem aquest escrit per comunicar-vos que pròximament començarà a disputar-se el 

Campionat de Barcelona d’Escacs Individual, organitzat pel Consell de l’Esport 

Escolar de Barcelona (CEEB) i que està dirigit als alumnes de 3r de primària fins a 2on 

de la ESO. 

 

Les dates de les vuit rondes de joc seran les següents: 

- 11 i 25 de novembre; 

- 16 de desembre; 

- 13, 20 i 27 de gener; 

- 3 i 10 de febrer.  

 

Cada divendres es juga una partida (8 en el total del torneig), amb una durada aproximada 

d’entre una hora i una hora i mitja, començant a les 18.30 hores.  

 

Els alumnes de 3er a 6è jugaran les seves partides al Centre Cívic Casinet 

d’Hostafrancs (C/ Rector Triadó, 53, al costat de l’estació de Sants). Els alumnes de la 

ESO jugaran a una seu encara per determinar (sempre a Barcelona ciutat). 

Com a excepció la tercera i la quarta ronda (16 de desembre i 13 de gener) es disputaran 

a les Cotxeres de Sants (C/Sants, 79).  

 

El preu pel campionat és de 40 euros per alumne, que inclou despeses d’inscripció al 

torneig, assegurança i llicències federatives. 

 

En cas de voler participar, els passos a realitzar són els següents: 

 

 Emplenar el formulari d’inscripció: 

https://goo.gl/forms/qws4HWhKGCXzphP13 

 

 Enviar a davidmoya@edami.com la següent documentació de l’alumne 

escanejada (també és vàlida foto amb el mòbil): 

 - 1 fotografia en color tipus carnet. 

 - Targeta sanitària CATSALUT. 

 - DNI. 
 

 Realitzar el pagament de la inscripció. 

 Transferència: La Caixa: ES64 2100 1081 02 0200048614. 

 Targeta de crèdit (presencialment a EDAMI o per telèfon). 

 En efectiu (presencialment a EDAMI). 

 

*** Data límit d’inscripció i recepció de documentació: dijous 27 d’octubre. 

 

Per qualsevol dubte em podeu contactar telefònicament o per correu. 

 

David Moya (EDAMI – Escuela de Ajedrez Miguel Illescas) 

C/Francisco Giner 42, bajos – 08012 Barcelona - 93.238.53.52 – davidmoya@edami.com 
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