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TOT l'ANY

Aquesta es la previsió pels cursos 2021-22, encara que estan confirmats horaris i dies
- Cursos d'escacs a diferents nivells: el fet de fer un trimestre no obliga a fer l'altres.
Cursos que començan a l'octubre de 2021 després de la Mercè i finalitzen el juny de 2022, per
Sant Joan, a la sisena planta del centre cívic Sant Martí c/ Selva de Mar nº 213 de Barcelona.
Es divideixen per trimestres i realitzar-ne un no obliga a fer l'altres.
Primer Trimestre: octubre-novembre-desembre de 2021.
Segon Trimestre: gener-febrer-març de 2022.
Tercer Trimestre: abril-maig-juny de 2022.
- Es donen classes d'escacs en diversos nivells i diferents edats. Es fan els dimarts i dijous
per nens i dilluns, dimarts i per la resta de persones, en diferents horaris que exposem més
abaix. Hi ha cursos que tenen un preu de 40€ per trimestre i alumne i després hi han dos nivells
gratuïts per als socis els dimarts i el dimecres i que també tenen un preu de 40€ per trimestre
pels no socis.

Les classes per ADULTS son les següents:
1. Tots els dilluns a partir del 4 d'octubre fins a juny de 2022. Classes per adults de
17:30 a 19:00 hores a la sala 602
;
son classes d'iniciació
. Cal fer-se soci no federat com a minim que te un cost de 40 euros tot l'any.
Dona les classes Manel Riera
.
2. Tots els dimarts a partir del 5 d'octubre fins juny de 2022. Classes per adults de 19:30
fins les 21:00h a la sala del costat del club (sala 604).
Te una duració de tres trimestres: octubre-novembre-desembre 2021, gener-febrer-març de
2022 i abril-maig-juny de 2022.
Son classes dirigides a jugadors ja iniciats.
Cal fer-se soci no federat com a mínim i te un cost de 40 euros tot l'any.
Dona les classes el Manel Riera
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.
3. Alguns dimecres durant aquest tres trimestres. Classes per adults de 19:30 fins les
21h
a la sala del costat
del club (sala 604)
;
son classes monotemàtiques de diversos temas com poden ser l'utilització de programes com
el chessbase, el swiss manager i altres de relació amb els escacs. També de clases de nivell
monotemàtiques.
Exclusives per socis, els no socis s'han de fer mínim soci no federat que te un cost de
40 euros a l'any. Els dies de clase i la temàtica s'aniran posant en coneximent a través de
la nostre web i/o redes socials.

Les classes per NENS (Sots-16) son les següents:
1. Tots el dimarts a partir del 5 d'octubre classes de 18:00 fins 19:00h a la sala del
costat del club (sala 604)
; son blocs trimestrals per iniciats
am
b un preu de 40 € trimestrals
. Te una duració de tres trimestres: octubre-novembre-desembre 2021, gener-febrer-març de
2022 i abril-maig-juny de 2022.
Dona les clases el Manel Riera
.
2. Tots els dijous a partir del 3 d'octubre classes de 18:00 fins les 19:00h a la sala del
costat del club (sala 604)
; son blocs trimestrals d'iniciació
amb un preu de 40 € trimestrals
. Te una duració de tres trimestres: octubre-novembre-desembre 2021, gener-febrer-març de
2022 i abril-maig-juny de 2022.
Dona les clases el Fernando Poyato
.

Per inscriure's es pot fer presencialment al club qualsevol tarda a partir de les 19:00 hores al
local del club
(carrer Selva de Mar, 215 6ª planta (sala 605))
o bé per correu a aquestes direccions
:
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escacs@cesantmarti.com o cesantmarti@gmail.com

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el
JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITATS RESTANTS DE L 'ANY 2021

SETEMBRE 2021
- XXII Obert Actiu Sant Martí 20 21 . Dissabte 18 de setembre a partir de les 16:15 hores
a la sala d'actes del Centre Cívic. Inscripció gratuïta i limitat als socis, i ex-socis. Es disputa a
ritme actiu de 10' +2'' d'increment per jugada.
- XXXVIII Social Clàssic Sant Martí 20 21.El dissabte 25 de setembre comença aquest
torneig que te una duració de 8 rondes (8 dissabtes) a partir de les 16:30 hores. cada dissabte.
Inscripció gratuïta i limitat a socis i ex-socis i jugadors no federats, així com per invitació de la
organització. La resta de dissabtes es juguen el dies 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre i els dissabte 6 i
13 de novembre.

OCTUBRE 2021
- XXXVIII Social Clàssic Sant Martí 20 21. Es disputen les rondes 2, 3, 4 i 5 els dies 2, 9,
16, 22 i 29 d'octubre. Les rondes comencen a les 16:15 hores.

NOVEMBRE 2021
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- XXXVIII Social Clàssic Sant Martí 20 21. Es disputen les rondes 7 i 8 els dies 6 i 13 de
novembre. Les rondes comencen a les 16:15 hores.
- XXXVIII Social Blitz Sant Martí 20 21. El dissabte 20 de novembre, a partir de les 16:15
hores, a la sala d'actes del centre Cívic es disputa el social blitz i desprès es fa el lliurament de
premis de tots els socis.
- IIVSocial Blitz Iniciació Sant Martí 20 21. Es disputa el mateix 20 de novembre a les
16:15 hores i es tracat d'un torneig exclusiu pels participants dels cursos d'iniciació.

DESEMBRE 2021
- XI Torneig Fundació Sant Martí 20 21. El dissabte 18 de desembre es disputa aquest
clàssic que tanca la temporada i on tots els socis presents es reparteixen en diversos equips de
manera equitativa i juguen entre ells. Inscripció gratuïta i exclusiu perls socis de 2021 i dels
nous que vingin en 2022.

PREVISIÓN ACTIVIDADES AÑO 2022

X TORNEIG CLÀSSIC SANT MARTÍ: torneo homologado de 9 rondas los jueves tarde desde
el 13 de enero de 2022 al 10 de marzo de 2021 a partir de las 19:15 horas (Inscripción de pago
reducido).

XIV CIRCUIT RÀPID SANT MARTÍ: torneo que se completa de disputar 9 pruebas en
miércoles tarde a partir de las 19 horas, los terceros miércoles de cada mes: 19 enero, 16
febrero, 16 marzo, 20abril, 18 mayo, 15 junio, 21 septiembre, 19 octubre y 16 noviembre.

V CAMPIONAT DE DOBLES SANT MARTÍ: torneo por parejas a disputar en modalidad de
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catch a 4 el sábado 30 de abril por la mañana de 10 a 13 horas o por la tarde de 16 a 20 horas
(POR DEFINIR)

XVIII TORNEIG ACTIU SANT MARTÍ: 9 rondas repartidas en 3 días de juego, los sábados 7,
14 y 21 de mayo de 2022 de 10 a 13 horas.

XVIII TORNEIG de RÀPIDES SANT MARTÍ: en horario de 10 a 13 horas el 28 de mayo de
2022.

XVII TORNEIG ESCOLAR SANT MARTÍ: torneo escolar a disputar en un sábado por la
mañana, el 4 de junio de 10 a 13:30 horas

XXII OBERT BLITZ SANT MARTÍ: torneo de 9 rondas a disputar el 16 de julio de 2022 por la
mañana.

XXII OBERT INTERNACIONAL SANT MARTÍ: torneo homologado de 9 rondas todas las
tardes desde el 13 al 21 de julio de 2022.

XXIII SOCIAL ACTIVO SANT MARTÍ: en horario de tarde de 16:15 a 20: horas el 17 de
septiembre de 2022.

XXXIX SOCIAL SANT MARTÍ: 8 rondas en sábado tarde desde octubre a noviembre de 2022.
Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre; y 5, 12 y 19 de noviembre de 2022 de 16:15 a 20:30
horas..

XXXIX SOCIAL de RÁPIDAS SANT MARTÍ: el sábado tarde de 16:15 a 20 horas del 26 de
noviembre de 2022.
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XI TROFEU FUNDACIÓ SANT MARTÍ: torneo exclusivo para socios por equipos que se
realiza en conmemoración de la fundación de la entidad el 17 de diciembre de 2022 de 16:15 a
20:30 horas.

XIII GRAN SLAM SANT MARTÍ: premio al que se opta participando en diversos de los torneos
que se organizan (los tres sociales, el circuito ràpido y los torneigs ràpid y actiu). Se obtienen
puntuaciones por clasificación en cada uno que genera otra clasificación.

En todos ellos hay multiples trofeos y premios.

Se entregan al año más de 80 trofeos, 55 premios en metálico y 10 lotes navideños

Además también se puede participar en el CTO. por equipos de Catalunya que se disputa los
domingos de enero, febrero, marzo y abril; así como diversos campeonatos organizados por la
Federación y que como club podemos participar (Festa Catalana, Copa Catalana, ...) y diversas
competiciones por equipos a las que otras entidades nos invitan en diversos días del año.
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