Dissabte 11 de maig de 2019
Adreçat a alumnes de Primària (de 1r fins a 6è)
Partides de 15’ (sense rellotge) - Sistema de competició de 8 rondes Swiss Fide.
Les rondes 6a, 7a i 8a es jugaran amb rellotge en els 10 primers taulells.
Horari: De les 9 h fins a les 14,30 h. (aproximadament) - Durant el matí hi haurà
esmorzar pels participants.
Lloc: Menjador de l’Escola THAU - Av. Esplugues, 49-53 08034 Barcelona Entrada pel Poliesportiu, C/ Eduard Toldrà
Premis:
Copa pels 7 primers classificats de cada cicle (inicial, mitjà i superior)
Medalla commemorativa del Torneig per a la resta de participants.

Drets d’inscripció: 15,00 €
Forma d’inscripció: Cal trucar al telèfon 93 453 16 33 de l’Escola d’Escacs

de Barcelona (Mari), de 17:30 h a 21:30 h. els dies laborables, fins el 9 de maig. Si
el 9 de maig no ens consta el pagament, la plaça quedarà alliberada.
Les places del Torneig són limitades. Per aquest motiu les inscripcions es faran per
rigorós ordre de trucada. Un cop exhaurides, s’obrirà una llista d’espera - *En cap
cas hi haurà devolució dels drets d’inscripció un cop finalitzat el termini

CLASSES D’INICIACIÓ ALS ESCACS PER PARES I MARES – NIVELL 2
Si esteu cansats que els vostres fills i filles us guanyin !!
Si voleu entendre que tenen els escacs que el fan un esport tant apassionant i addictiu
Si voleu aprofitar l’estona per aprendre una mica com es juga.....

Grup limitat a un màxim de 15 ó 20 persones
Horari de 10:30 a 12:00 aproximadament - En cas de necessitar fer dos torns per molta
demanda, pot variar l’horari.
Cal dir-ho i apuntar-se en el moment de fer la inscripció del torneig per telèfon.
CURS GRATUIT
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