FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Guillem de Castro, 65 puerta 9 - 46008 València (España)
Teléfono: 963153005
www.facv.org correo@facv.org

València a 6 d’agost de 2019

CIRCULAR Nº 13 / 2019
ASSUMPTE: II TORNEIG D'ESCACS PER LA IGUALTAT

Estimats Amics:
Convoquem la segona edició d'aquest torneig d'escacs esperant que resulte del vostre
interés.
El nostre esport és el més igualitari de tots tant en edats, com en sexe com en la
participació de persones amb diferents capacitats motrius, visuals, etc., no obstant això, el
percentatge de participació de dones en escacs és sota.
Segurament són molts els factors que tenen a veure amb la baixa participació femenina en
els escacs, de ells estaran els factors socials i tradicionals del passat que limitaven els
escacs la seua pràctica a només per homes i en llocs reservats per a ells (casinos,
societats, etc.).
El nom d'aquest torneig fa referència al fet que aqueix passat ja va quedar molt arrere i que
en el nostre esport les dones competeixen hui en plena igualtat sense necessitat de
diferenciar la categoria femenina.
Aquest torneig és una acció més de les quals realitza la FECV perquè el percentatge de
dones jugadores d'escacs augmente, és una acció de visibilitat perquè els escacs deixe de
veure's com una cosa reservada només per a homes i per a animar a més dones al fet que
s'acosten a aquest bonic joc i competisquen per ser campions de qualsevol torneig, fins i tot
el propi campionat mundial.
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DADES DEL TORNEIG:
Dies de joc:
Horari:

Del 12 al 14 de setembre de 2019
Ronda 1:
Ronda 2:
Ronda 3:
Ronda 4:
Ronda 5:
Ronda 6:
Ronda 7:
Ronda 8:
Ronda 9:
Ronda 10:
Ronda 11:
Ronda 12:

12 dijous
12 dijous
12 dijous
12 dijous
13 divendres
13 divendres
13 divendres
13 divendres
14 dissabte
14 dissabte
14 dissabte
14 dissabte

19:00 horas
19:30 horas
20:00 horas
20:30 horas
19:00 horas
19:30 horas
20:00 horas
20:30 horas
18:00 horas
18:30 horas
19:00 horas
19:30 horas

Organitza:

FACV

Col·laboren:

Ateneu Marítim

Local de joc:

Ateneu Marítim. Carrer Reina, 68, 46011-València.

Ritme de joc:

10 minuts + 2 segons d'increment per jugada.

Categories:

Totes, format obert a jugadors federats.

Sistema de joc:

Suizo a 12 rondas.

Tolerància:

Fins a caiguda de bandera.

Inscripció:

Fins al 10 de setembre, inclusivament.

Avaluació ELO:

FIDE Rápidas

INSCRIPCIÓ:
Fins al 10 de setembre de 2019 (inscripció i pagament) o aconseguit l'aforament del local.
La inscripció es realitza mitjançant el formulari web adjuntant el resguard del pagament:
https://www.facv.org/val/oficina-web-ajedrez-fecv




Quota d'inscripció general amb llicència FECV : 9 €
Participants femenines: 5 €
Jugador amb llicència en una altra autonomia:19 €
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Número de cuenta (reflejad en concepto nombre y apellido): Bankia ES73 2038
6585 7330 0051 9995 o Caixa Popular ES87 3159 0011 1722 7028 6228

Per a sol·licitar la factura s'haurà d'emplenar el camp observacions del formulari detallant
els noms dels jugadors que correspon al pagament adjuntado.el seguiment de les
inscripcions i comprovació de dades es realitzarà a través de la Web de la FECV amb
termini per a reclamacions fins al dia 10 de setembre. Els jugadors han de comprovar que
la seua inscripció i dades són correctes.

PREMIS Y REGALS:
Classificació General

Trofeu

Premi

Regal Lot
revistes PdR

Final
Copa C.

Premium
Chess24

Campió/na

Sí

100 €

Sí

Sí

12 mesos

Subcampió/na

Sí

80 €

Sí

6 mesos

3º General

Sí

60 €

Sí

6 mesos

1º Preferent

Sí

40 €

Sí

6 mesos

2º Preferent

Sí

3º Preferent

Sí

1º Primera

Sí

30 €

Sí

2º Primera

Sí

3º Primera

Sí

1º Segona

Sí

20 €

Sí

2º Segona

Sí

3º Segona

Sí

3 mesos

3 mesos

Primera jugadora

Sí

15 €

Sí

3 mesos

Primer veteraná/a +65

Sí

15 €

Sí

3 mesos

Sortege compte Premium
Chess24 per 6 mesos

Entre els jugadors participants presents en la clausura
excepte els dos primers classificats

-

PdR: Lot revistes Peón de Rey
COPA-C.: Classifica a la Final Copa Campions Comunitat Valenciana.
Els premis no són acumulables: s'assigna el superior per quantia i ordre.
Els premis en metàl·lic estan subjectes a retenció legal vigent i s'abonen mitjançant
transferència.
- Si els premiats amb Premiun Chess24 ja gaudeixen d'ella se li afegirà el període com a
pròrroga del seu compte vigent.
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PARTICIPACIÓ:
Poden inscriure's jugadors amb llicència federativa en vigor de qualsevol autonomia.

BYES:
S'admeten 4 Byes de ½ punt dins dels dos primer dies de joc.
Només se sol·licitaran Byes a l'àrbitre del torneig:




Per a ronda 1 només a l'e-mail proporcionat per l'àrbitre del torneig i abans de
finalitzar la data límit d'inscripció (es prohibeixen whatsapp, verbal, telèfon o altres
mitjans). Només serà vàlid per e-mail aquell Bye del qual es reba contestació
afirmativa.
Per a resta de rondes a la sala de joc mitjançant l'imprés corresponent al menys una
hora abans de l'hora oficial d'inici de cada ronda.

DESEMPATS:
1) Resultat particular 2) Major quantitat de Victòries 3) Major quantitat de partides jugades
amb negres. Les partides no disputades comptabilitzen com a blanques 4) Buchholz
eliminant el pitjor resultat 5) Buchholz Total 6) Sonneborn-Berger

ALTRES CONSIDERACIONS:
a. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes encara que siguen
justificades, suposarà la retirada del torneig.
b. Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018 (
https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf ).
c. S'iniciarà expedient davant el Comité de Competició:
a.
A tot aquell jugador que s'inscriga i no es presente, sempre que l'absència no
resulte degudament justificada en el termini de dos dies, la qual cosa serà
valorat pel Comité de Competició de la FECV.
b.
A tot jugador que es retire del torneig i no justifique dins dels dos dies següents
a la ronda la seua retirada podrà ser sancionat i haurà de pagar el triple de la
seua inscripció en el següent torneig individual de la FECV.
d. Sobre
els
dispositius
electrònics
s'aplicarà
la
Circular
22/2018
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf ).
e. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen
de tap per a evitar vessaments.
f. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la
FECV, FEDA i FIDE o serà resolt per l'organització i la FECV.
g. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de
Privacitat de la FECV (https://www.facv.org/val/avis-legal).
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h. Per a percebre premis, trofeus i regals s'haurà d'estar present a la sala de joc en el
moment de la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada
prèviament i la justificació de la qual siga acceptada pel Director del Torneig o, si escau,
per l'Àrbitre Principal.

PROTOCOL PROTECCIÓ AL MENOR DE LA FECV:
Els tornejos de la FECV estan subjectes a l'aplicació del “Protocol de la Federació
d'Escacs de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, detecció i actuació enfront de
l'assetjament i abús sexual” publicat en la pàgina Web de la FECV
https://www.facv.org/val/protocol-de-proteccio-al-menor

A l'espera que us animeu a participar, rebeu una cordial salutació,

Signat: José A. Polop Morales
Secretari General FECV
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