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Ier Campionat Individual Club Escacs Enroc 

de partides llampec 
“Les Corts”

Situació
El Club d’Escacs Enroc té la seu social al Centre cívic de Can Deu a Les Corts.
CAN DEU és una bella finca modernista que durant dècades va ser la residència de la 
família Deu. Al 1986 es va convertir en un centre cívic i va ser la primera casa que es 
va recuperar com a equipament a Les Corts.

Inici
El Club d’Escacs Enroc és una entitat esportiva d’escacs situada al barri de Les Corts de Barcelona, fundat al gener 
de 2018. Neix de la inquietud d’un grup de persones que es trobaven al centre cívic Can Deu per fer la seva partida cada 
divendres i dissabte. Els ànims i l’empenta dels més joves van fer que es decidissin a crear un Club per regularitzar la seva 
afició i, alhora, relacionar-se amb el món dels escacs a Catalunya. L’objectiu és gaudir de l’esport dels escacs i també fer 
una tasca de promoció popular fora del circuit de la federació. Des de l’Enroc creiem que es poden canalitzar talents 
amb una obertura al públic que no segueix el circuit oficial però que mostra unes aptituds o, simplement té una afició per 
aquest esport.

...en tres jardins 
diferents...

Tres jornades...

...de Les Corts. 
Barcelona

Butlletí electrònic (Newsletter)
Una de les accions que hem iniciat és l’enviament d’un butlletí electrònic (Newsletter) que permeti arribar a tothom 
que estigui interessat i que prèviament hagi manifestat la voluntat de rebre’l i ens faciliti una adreça de correu 
electrònic. La intenció és que sigui un mitjà de difusió ràpid i d’ampli abast i que, en última instància desemboqui a 
la web per tot allò que sigui interactiu i no presencial sobre les activitats del nostre Club.
Aquest que teniu a mans és el primer i tindrà una periodicitat setmanal. Esperem que sigui útil i serveixi per fer-vos 
arribar notícies del nostre Club i del món dels escacs en general.

Plaça Concòrdia, 13
08014 Barcelona

Telèfon: 930 000 000
Fax: 930 000 000
www.enroc.cat
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Animeu-vos!

Web
Per tal de donar cabuda a aquestes inquietuds i afavorir també la 
permeabilitat de jugadors, el Club ha posat en marxa una web en què hi 
ha tota la informació de les nostres activitats, i la tenim al corrent dels 
campionats en els que participem. També hem volgut que sigui un espai 
on hi hagi lloc per a col·laboracions sobre el món dels escacs. No sols de 
partides o problemes, sinó de curiositats, història, documents, anècdotes o 
imatges interessants en què els escacs siguin protagonistes. 

www.enroc.cat
Us animem a consultar-la i a participar si hi teniu res a dir. La idea és obrir 
un espai per jugar partides d’escacs en línia, ja sigui contra el servidor o 
bé contra contrincants que també estiguin a punt en aquell moment. A tal 
fi, estem en contacte amb l’empresa que gestiona el lloc web chess.com 
per tal d’arribar a una col·laboració. També hi ha la possibilitat de preparar 
un curs d’aprenentatge segons el nivell de cada usuari. Estigueu atents a la 
nostra web… i al butlletí electrònic.

Campionat de difusió i projecció
Una de les primeres accions de promoció del nostre Club, per presentar-nos al barri on 
estem radicats i a tot Barcelona, és la creació del...
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Esperem que tingui una gran acceptació tant pel públic que ja coneix els escacs i els 
tornejos però també, i aquesta és la nostra idea de que arribi a públic que s’acosti a 
aquest món fascinant.

Primer   Classificat Campionat Acumulat
   300 € i trofeu acreditatiu
Segon   Classificat Campionat Acumulat
   200 € i trofeu acreditatiu
Tercer    Classificat Campionat Acumulat
   100 € i trofeu acreditatiu

• Resultat particular
• Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)
• Buchholz Total (amb ajustament FIDE)
• Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)
• Progressiu fins a les últimes conseqüències

A efectes de desempat de buchholz, s’utilitzarà 
l’oponent virtual com a ajust FIDE.

Participeu!

Diumenge 8 de juliol de 2018. 
La primera ronda començarà a les 10.00 hores.

Lloc: Jardins de Can Bruixa
       Travessera de les Corts, 210. Les Corts - Barcelona

Diumenge 15 de juliol de 2018. 
La primera ronda començarà a les 10.00 hores.

Lloc: Jardins de Can Batllori
       Carrer de la Caravel·la la Niña, 4. Les Corts – Barcelona

Diumenge 22 de juliol de 2018. 
La primera ronda començarà a les 10.00 hores.

Lloc: Jardins de Ferran Soldevila
        Avinguda Diagonal, 595B. Les Corts - Barcelona

Per poder participar 
no és necessari tenir
llicència federativa. 
Si un jugador no es 
presenta a una ronda, 
sigui quina sigui, serà 
eliminat del torneig. 

Inscripcions en línia a 
la web www.enroc.cat 
abans del 2 de juliol de 
2018.

Partides a 3 minuts més 
2 segons d’increment 
per jugador i moviment. 
Sistema suís a 6 rondes 
per sistema informàtic.
Es regirà segons el 
reglament de la FIDE 
d’aquesta modalitat de 
joc ràpid (Blitz).

Les inscripcions són 
gratuïtes i s’acceptaran 
participants fins al 
límit de 64 jugadors.
Es seguirà un rigorós 
ordre d’inscripció per 
determinar les places. 

PARTICIPANTS

SISTEMA DE JOC

INSCRIPCIONS

Primer dia:

Segon dia:

Tercer dia:

Amb premis!

Desempats... 

Els empats a punts a la classificació 
final es resoldran aplicant els 
següents sistemes de desempat.

Les decisions de l’Àrbitre principal 
del torneig seran inapel·lables.

Text i logotip ©Enroc EscacsClub. 

Imatges dels tres jardins © Google. 

Resta de fotografies originals 
sota llicència CC0.

Disseny �nal per Carolina Zhou, 
sota llicència CC BY-NC.  

Millor classificat campionat menor de 16 anys 
 Quota de membre al Club d’escacs Enroc 
 i llicència federativa per un any

Millor classificat campionat de més edat 
 Quota de membre al Club d’escacs Enroc 
 i llicència federativa per un any

Primer Classificat
amb trofeu acreditatiu

Primer Classificat
amb trofeu acreditatiu

Primer Classificat
amb trofeu acreditatiu




