
 

 
 

 
 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona juntament amb EDAMI, en col·laboració amb ICC 
(Internet Chess Club) organitza la Copa CEEB d’escacs online.  
 

➢ Categories: aleví (sub12), infantil (sub14), cadet (sub16) i juvenil (sub18) 
➢ Cost 3€ per participant 
➢ Inici del torneig 14 d’abril 
➢ Finalització del torneig 22 de maig 
➢ 5 rondes de joc  

 
La competició de la Copa CEEB és mixta en totes les seves categories. Un cop finalitzat el termini 
d’inscripcions es crearà un rànquing inicial segons l’ELO català.  
 
Els emparellaments es publiquen a la pàgina web “Chess-results”. També es publicarà el llistat 
amb els noms dels participants: el nom d’usuari (nick name CEEB) i l’e-mail, per tal de què 
les parelles es posin en contacte per concretar dia i hora de joc per jugar. 
 
Totes les rondes de joc es disputaran online respectant el calendari establert i el quadre 

classificatori  serà presencial a la sala de formació del CEM La Mar Bella.  

El 14 d’abril es publicaran els emparellaments de la primera jornada a la pàgina web de Chess- 

results. Els emparellaments de les següents jornades es publicaran cada dimarts per Chess-

results i s’haurà de pactar el dia i hora de joc amb l’adversari. El termini és de dimarts fins a 

diumenge a les 23:59 per enviar el resultat a la organització. 
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