
TORNEIG D´ESCACS A L´ESPAI JOVE CIUTAT ANTIGA 

 

Des de que la Ludoteca dels Espais Joves va començar a organitzar els tornejos de jocs de 

taula amb el nom d´Iron Gamer, sempre sorgia la mateixa pregunta: “ s´inclouran els escacs 

entre els jocs del torneig? 

 

I no ho hem pogut deixar passar per més temps! 

Finalment, arriba a l´Espai Jove de Ciutat Antiga el primer torneig d´escacs per a que tots 

els apassionats d´ aquest esport, que també és tot un art, puguin gaudir d´un horabaixa 

totalment dedicat a la seva passió. 

 

Com ho farem? 

 

Et deixem aquí les normes per a que hi facis un cop d´ull i t´animis a inscriure´t! 

 

PRIMER TORNEIG D´ESCACS 

Data: 29 de febrer de 2020 

Espai Jove Ciutat Antiga 

17h 

 

Normes generals: 

- Es podran inscriure un màxim de 16 jugadors/es 

- Per apuntar-se pots enviar un missatge al 638 428 147 amb el teu nom complet i la 

teva edat o fer-ho per e-mail a: ludoteca@espaisjoves.es 

- Es jugarà amb temps fent servir rellotges. Cada ronda tindrà una durada de 30 

minuts. 

- Les rondes es comencen simultàniament. Fins que tots els jugadors/es no acaben la 

ronda no s´inicia la següent. 

- El torneig serà supervisat per la Dinamitzadora de Ludoteca i el tallerista. 

 

Normes específiques: 

- Comencen les peces blanques. Es determinarà qui juga amb cada color fent triar a 

cegues entre el peó blanc i el peó negre. 

- En as de tocar una peça, és necessària moure-la. 

- Si la col·loques estàs obligat/a a fer el moviment i no es pot modificar. 

- D´acord amb les regles dels escacs: es pot enrocar una vegada per cada partida i 

matar al pas una vegada per peó. 

- D´acrod amb les regles dels escacs es juga a contrarellotge: no és necessari dir 

“escac i mat”. 

 

 

Si vols més informació i t´han vingut ganes d´apuntar-te, pots fer-ho enviant un whatsapp o 

telefonant a na Laura (dinamitzadora de Ludoteca) al 638.429.147 o per correu a: 

ludoteca@espaisjoves.es 
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