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7è TORNEIG CHESS PONG 

 

Data:  

Dissabte 15 de juny 

Lloc:  

CEM Reina Elisenda. c/ Duquessa d’Orleans 29, interior, Barcelona. El local és la seu de la 
Federació Catalana de tennis taula.  

Horari:  

De 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00 aproximadament. Presentació a partir de les 9.30 

Participants:  

Fins a 40 persones. Un cop tinguem confirmades les 40 persones, s’obriran places de 
reserva. 

Sistema de joc:  

Lligueta de 4 grups de 10 persones + eliminatòries fins a completar tot el quadre: 

Pel matí es juguen 6 rondes del grup i per la tarda 4 rondes més.   
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Els dos primers de cada grup classifiquen i passen a jugar els quarts de final. El quadre dels 
emparellaments de quarts de final serà: 

QUARTS SEMIFINAL FINAL SEMIFINAL QUARTS 
     

A1      B1 
B2      A2 
       

       

       

       

C1       D1 
D2    C2 

Entre la resta de participants s’aniran fent grups de 4 en funció de la classificació i es jugaran 
semi-finals i finals per definir la classificació sencera. De manera que entre els tercers 
classificats de cada grup es disputaran de la 9a posició a la 12a i les semifinals seran : A3 
contra B3 i C3 contra D3 i així successivament fins a completar tots els participants. 

 

Preu:  

13 euros pagament anticipat abans del 31 de maig. Inclou samarreta a escollir entre talla S a 
XXL. A partir de l’1 de juny o el dia del torneig 15 euros. No es podrà garantir la talla correcta 
de la samarreta a partir d’aquesta data. 

Inscripcions:  

● Correu electrònic a coolturaescacs@gmail.com, o albertezquerro@gmail.com, 
indicant la talla de la samarreta conmemorativa.  

● Whatsapp a: 650 710 780 o 667 096 897.  
● Pagaments per anticipat mitjançant transferència bancària ES77 3140 0001 9400 

1312 0600 indicant nom i cognoms. La inscripció no es confirmarà fins que s’hagi fet 
el pagament de la mateixa. 

Premis:  

- Campió: Un pernil. 
- Sots-campió: Ampolla de vi negre del Priorat.  
- 3r classificat: Obsequi textil del fabricant PepbyPuns d’Igualada. 

-  Premis per categories:  

- Premi a la millor fèmina Obsequi textil del fabricant PepbyPuns d’Igualada. 
- Premi al millor no federat (2 hores de classe d’escacs per part d’Albert Ezquerro o 

Marc López Forn o 2 hores de classe de tenis taula a càrrec d’Enric Bosch o Dani 
Luco).  
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- Premi pel millor sots-14: 2 hores de classe d’escacs per part d’Albert Ezquerro o 
Marc López Forn o 2 hores de classe de tenis taula a càrrec d’Enric Bosch o Dani 
Luco. 

Si no hi ha un mínim de 3 jugadors per cada categoria, els premis quedaran deserts. 

● Normativa: Es manté la normativa de les últimes edicions, amb alguna variació ja que 
el hàndicap no és ben bé lineal. Bàsicament és: 

Es juga contra el mateix rival una partida a tennis de taula a 21 punts. Tot seguit es juga a 
escacs una partida a 5 minuts o a la inversa. A la següent taula hi ha les equivalències que 
s’arrosseguen a la segona part del matx.  

Pel desempat s’aplicarà normativa de tenis taula d’enfrontaments directes per la qual cosa 
s’ha d’apuntar el resultat final traduït al tenis taula. És a dir, si el segon esport és el tenis 
taula el resultat final serà aquell però si s’acaba a escacs i et queden 40 segons de diferència 
això són 3 punts de diferència a ping-pong, pel que es comptaria com si s’hagués guanyat 21-
18. 
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TAULA EQUIVALÈNCIES CHESSPONG 
 
 

Resultat tennis taula  Temps restant en escacs 

21 0 00:15  5:00-4:45 20 0 
21 1 00:20  4:44-4:40 20 0 
21 2 00:30  4:39-4:30 19 0 
21 3 00:45  4:29-4:15 18 0 
21 4 01:00  4:14-4:00 17 0 
21 5 01:10  3:59-3:50 16 0 
21 6 01:20  3:49-3:40 15 0 
21 7 01:30  3:39-3:30 14 0 
21 8 01:45  3:29-3:15 13 0 
21 9 02:00  3:14-3:00 12 0 
21 10 02:15  2:59-2:45 11 0 
21 11 02:30  2:44-2:30 10 0 
21 12 02:45  2:29-2:15 9 0 
21 13 03:00  2:14-2:00 8 0 
21 14 03:15  1:59-1:45 7 0 
21 15 03:30  1:44-1:30 6 0 
21 16 03:45  1:29-1:15 5 0 
21 17 04:00  1:14-1:00 4 0 
21 18 04:15  00:59-00:45 3 0 
21 19 04:30  00:44-00:30 3 0 
22 20 04:30  00:30-00:15 3 0 
21 21 05:00  00:15-00:00 3 0 

 


