
                              
 

XVIII Obert Internacional d’Escacs Ràpid 

Ciutat de Cervera (La Segarra)  

Festa Major. Dissabte 25 de setembre de 2021 
Recepció  jugadors a partir 8:30 matí. Inici Torneig a les 9 h. 

 

Casal de Cervera - Plaça Santa Anna-Sala de dalt o si el temps ho permet a la 
Terrassa (portar barret) 

 

Torneig Sistema Suïs grup únic.  
Ritme de joc: 12 minuts + 5 segons per jugada  
Rondes: 8 (Només matí) - Acabament sobre 14:00 h.  
Sols jugadors Federats. Es demana l’avaluació per  Elo Català de Ràpides. 
Puntua també pel Circuit de la Territorial de Lleida/2021 
INSCRIPCIONS:  fins el dia 23/9.    El màxim de jugadors condicionat per la distancia obligatòria 

entre taules. Sobre 40 +- 
 

Inscripció:  General: 10 € - Subs: <14 anys: 5 € 

Mail: escacs.cat@gmail.com     Tèlf./WhattsApp:   678150942  
Informació inscrits:  Chess-Results: https://chess-results.com/tnr576774.aspx?lan=9 

 

530 € en premis 
 

1er. 150 € + Trofeu / 2òn. 100 € + Trofeu / 3er. 80€ + Trofeu / 4rt. 60 € / 5è. 40€ 
 

Hi haurà 4 trams d’ELO: (25 € per el guanyador de cada tram a partir del 6è classificat) 
 Tram A – Elo superior 2001 
 Tram B – Elo 1901 a 2000 
 Tram C – Elo 1801 a 1900 
 Tram D – Elo inferior a 1800 
 Trofeus per edats: Sub-14 -  Sub-12 – Sub-10 - Sub-8. 

 
Nota Important:  
Els jugadors hauran de complir les normes de protecció sanitària que en aquell moment siguin 
obligatòries sobre la Covid. Si amb antelació es recomana o es prohibeix per l’autoritat sanitària o la FCE 
la celebració en l’espai habilitat o per qualsevol causa imprevista, s’anul·larà el Torneig i en el seu lloc 
es jugarà un No presencial substitutiu i gratuït per la Plataforma Lichess, vàlid per el Circuit de la 
Territorial de Lleida amb els premis en espècie que s’anunciarien.     Programa Oficial     L’Organització. 
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