
 

CAMPIONAT  ESCACS  INTERUNIVERSITARI  COVID-19     
#Yomequedoencasa  
 
 
Data   de   realització :   dijous,   7   de   maig   de   2020  
 
Hora   d’inici:    17   hores  
 
Universitats   participants:    Universitats   Comunitat   Valenciana   pertanyents   al   CADU  
 
Participants  per  universitat:  il·limitat  per  a  tothom  de  les  comunitats  universitàries  de  les              
universitats   valencianes   pertanyents   al   CADU   (estudiants,   PAS   i   PDI)  
 
Web   del   campionat:     www.lichess.org   
 
Requisits:  tenir  usuari  a  la  web www.lichess.org ,  el  registre  és  gratuït  i  l’única  dada  a                
aportar   és   un   conter   de   correu   electrònic.  
 
Sistema   de   competició:    Sistema   Masnou   (Rei   de   la   pista)   
 
Duració   de   les   partides:    7´+2”  
 
Duració   del   torneig:    entre   1   h   30   m   i   2   hores  
 
Forma  d’inscripció:  El  personal  tècnic  de  les  universitats,  que  coordinen  la  inscripció  al              
torneig,  enviaran  un  formulari  a  l’UJI  amb  les  següents  dades  de  las  persones  que  sol·liciten                
a  la  seua  universitat  la  participació  en  el  torneig  (nom  complet,  mail,  nick  de  lichess).  Amb                 
això  l’UJI  enviarà  un  correu  a  totes  les  persones  inscrites  per  la  seua  universitat  i  els  farà                  
arribar  el  link  del  torneig  junt  amb  la  contrasenya  d’accés.  També  s’enviarà  al  personal               
tècnic  que  coordina  la  inscripció  de  les  diferents  universitats  perquè  puguen  informar  a              
alguna  persona  d’última  hora.  És  important  no  compartir  aquest  link  i  contrasenya  amb  gent               
aliena   al   torneig.  
 
Data   límit   enviament   del   formulari   d’inscripción:    dijous   a   les   12   h.  
 
Link  del  campionat:  s’enviarà  a  cada  persona  inscrita  abans  de  les  16  hores  del  dia  de  la                  
competició.  
 
Contrasenya:  s’enviarà  a  cada  persona  inscrita  abans  de  les  16  hores  del  dia  de  la                
competició.  
 
 

http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/


 

 
Normativa   de   joc   (extreta   de   lichess.org)  
 
És   per   punts?  
Aquest   torneig   és   per   punts   i   afectarà   a   la   teua   puntuació.  
 
Com   es   calculen   les   puntuacions?  
D’entrada,   les   victories   valen   2   punts,   les   taules   1   punt   i   les   derrotes   0   punts.  
 
Si  guanyes  dos  partides  seguides,  començaràs  una  ratxa  de  puntuació  doble,  representada             
per  una  icona  d’una  flama.  A  partir  d’aquest  moment  i  mentre  segueixes  guanyant,  cada               
partida  valdrà  el  doble;  açò  és,  les  victories  4  punts  i  les  taules  2  punts.  Una  derrota  seguirà                   
valent   0   punts.  
 
Per   exemple:  
Tres   victories   seguides   valen   8   punts:   2   +   2   +   (2×2)  
Dos   victories   i   unes   taules   valen   6   punts:   2   +   2   +   (1×2)  
Dos   victories,   una   derrota   i   unes   taules   valen   5   punts:   2   +   2   +   0   +   1  
 
Mode   berserk  
Quan  un  jugador  o  una  jugadora  prem  el  botó  de  berserk  al  principi  d’una  partida,  perd  la                  
meitat   del   seu   temps,   però   la   victòria   val   un   punt   addicional.  
 
Amb  controls  de  temps  que  tenen  increment,  l’opció  berserk  també  cancel·la  l’increment             
(1+2  és  una  excepció,  ja  que  sóls  es  cancel·la  l’increment,  però  no  es  parteix  el  temps  a  la                   
meitat,   resultant   en   1+0).  
 
El  mode  berserk  no  està  disponible  en  controls  de  temps  amb  temps  inicial  zero  como  0+1  o                  
0+2.  
 
El  mode  berserk  només  proporciona  un  punt  addicional  per  cada  victòria  si  jugues  almenys               
7   moviments   a   la   partida.  
 
Com   es   decideix   la   classificació?  
La  classificació  es  realizarà  tenint  en  compte  el  nombre  de  punts  obtinguts  a  la  finalizació                
del   torneig,   classificant   en   primer   lloc   la   persona   que   obtinga   major   nombre   de   punts.   
 
Com   es   realtizen   els   emparellaments?  
Al  principi  del  torneig,  les  persones  inscrites  seran  emparellades  en  base  a  la  seua               
puntuació.  Quant  acabes  una  partida,  tornes  al  rebedor  del  torneig,  i  se  t’emparellarà  amb               
una  persona  amb  una  puntuació  similar  a  la  teua.  Açò  minimitza  el  temps  d’espera,  si  bé  és                  
possible   que   no   jugues   contra   totes   les   altres   persones   participants   del   torneig.  



 

Juga   ràpid   i   torna   al   rebedor   per   jugar   més   partides   i   guanyar   més   punts.  
 
 
Quan   finalitza?  
El  torneig  té  un  rellotge  de  compte  enrere.  Quan  arribe  a  zero,  es  congelen  les                
classificacions  del  torneig  i  es  proclama  el  guanyador.  Les  partides  que  estiguen  en  joc  han                
de   finalitzar,   encara   que   no   conten   par   al   resultat   del   torneig.  
 
Altres   regles   importants  
Hi  ha  un  conter  enrere  per  al  primer  moviment.  Si  no  fas  el  primer  moviment  dins  de  temps,                   
perds   la   partida.  
 
Si  la  partida  acaba  en  taules  durant  els  primers  10  moviments,  no  es  concediran  punts  a  cap                  
participant.  


