
 

8è TORNEIG CHESS PONG 

 

Data:  

Dissabte 4 de juny 2022 

Lloc:  

Sala Tennis Taula Unió Esportiva Sant Cugat. Rambla Jaume Sàbat s/n. 

Horari:  

De 09:30 a 14.00. Presentació a partir de les 9.00 

Participants:  

Màxim 40 persones 

Sistema de joc:  

Lligueta de 8 grups de 5 jugadors. Els 2 primers de cada grup classifiquen per les rondes 
finals eliminatòries. Eliminatòries també entre 3rs de cada grup, 4ts i 5ens.   

Premis: Entrada per la discoteca Luz de Gas pel guanyador. Pels millors classificats en 
categoria +60, femení o sots-14 sessió d’1 hora gratuïta de classe d’escacs o tennis taula a 
càrrec d’un entès en la matèria. Aquests premis de categoria només s’atorgaran en el cas 
que hi hagi com a mínim 2 participants. Es sortejaran quan s’acabi el torneig 5 entrades per 
la discoteca Luz de Gas. 



Preu:  

6 euros. Inclou samarreta a escollir entre talla S a 3XL en el moment de fer la inscripció. Per 
inscripcions posteriors al 12 de maig no es podrà escollir la talla. 

Inscripcions:  

Whatsapp a: 667 09 68 97  

Normativa: Es manté la normativa de l’última edició, que 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 taula annexa hi ha les equivalències que 
s’arrastren al fer el canvi d’esport. 

                              TAULA EQUIVALÈNCIES CHESSPONG  

Resultat tennis taula  Resultat 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  0:59-0:45 3 0 

21 19 04:30  0:44-0:30 3 0 

22 20 04:30  0:30-0:15 3 0 

21 21 05:00  0:15-0:00 3 0 

Pel desempat s’aplicarà normativa de tennis taula d’enfrontaments directes o triple o 
d’altres empats, per la qual cosa s’ha d’apuntar el resultat final traduït al tennis taula. És a 



dir, si el segon esport és el tennis taula el resultat final serà aquell, però si s’acaba a escacs i 
al guanyador li queden 56 segons de rellotge això són 3 punts de diferència a ping-pong, pel 
que s’ha d’apuntar com si la partida hagués acabat 21-18. 

En cas d’empat al grup, s’apunten taules, 1 punt per jugador, i en cas d’empat a les 
eliminatòries es farà una altra partida però amb la meitat del temps a escacs i a 11 a tennis 
taula. Si es comença a tennis taula s’aplicarà Harmagedó en els escacs, sortejant colors. Si es 
comença a escacs, a tennis taula no hi haurà possibilitat d’empat, el que arribi primer a 11 
guanya. 

Per saber en quin esport es comença, en els grups ja vindrà determinat d’entrada, dels 4 
partits en 2 es començarà a escacs i en 2 a tennis taula, i en les eliminatòries vindrà 
determinat pel que tingui millor quocient entre punts guanyats punts perduts en el grup. El 
que el tingui millor escull en quin esport vol començar.  


