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València a 10 de setembre de 2019 

CIRCULAR Nº  14 / 2019 

ASSUMPTE: CAMPIONATS AUTONÒMICS PER EQUIPS 
SUB-18 I SUB-12 

 

 

 
Estimats Amics: 

Convoquem el Campionat Autonòmic per Equips Sub-18 i Sub-12 de la Comunitat 
Valenciana el qual se celebrarà el 6 d'octubre. 

 
DADES DEL TORNEIG:  

Dies de joc:  6 d'octubre de 2019 

Horari:  De 10.30 a 13:30h i de 15.30 a 18.00 hores. 

Organi tza: FECV, amb la col·laboració del C.E. Vila-real i de l'Ajuntament 
de Vila-real 

Local de j oc: Espai Jove. Avda Francia 25-27 Vila-real (Castelló), enfront de 
l'estació de tren. 

Ritm e de joc : 15 minuts amb increment de 2 segons per jugada. 

Aforament:  Limitat a 26 equips, per ordre d'inscripció. 

Categories:  Sub-18 y Sub-12 

Sistema de joc  Suís a 7 rondes (En funció de la inscripció podria celebrar-se 
un sistema lliga) amb aparellament prohibit entre equips del 
mateix club les 3 últimes rondes. 

Tolerància:  Caiguda de bandera. 

Inscripció : Fins a l'1 d'octubre: els equips. 

Fins al 3 d'octubre: els ordres de força. 

Evaluació  ELO: No 
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INSCRIPCIÓ: 

Fins a l'1 de *otubre els equips (inscripció i pagament) o aconseguit l'aforament del local 
(limitació a 26 equips per ordre d'inscripció). 

Lloc: mitjançant el formulari general del web https://www.facv.org/val/contacte 

Es donarà prioritat de participació a tots els equips “A” inscrits i posteriorment podran 
participar equips “B” i “C” si queden places disponibles. 

Quota d'inscripció:  

• General: 20 € per equip.  
• Altres equips del mateix club 5 €, independentment de la categoria. 

Número de compte:  

• [Bankia] ES73 2038 6585 7330 0051 9995  
• [Caixa Popular] ES87 3159 0011 1722 7028 6228 

 

PREMIS:  

Trofeus als tres primers classificats de cada categoria. 

L'equip Campió de cada categoria tindrà la inscripció i les despeses de desplaçament d'1 
cotxe pagats per a jugar la Copa d'Espanya a Benidorm, sempre que tots els integrants de 
l'equip que participaran en la Copa tinguen llicència FECV en vigor almenys des de la data 
d'aquesta convocatòria. 

 

PARTICIPACIÓ:   

Es juga en equip a 4 taulers. Els equips seran de jugadors federats per un mateix club l'any 
2019. No es poden alinear jugadors que en el mateix any natural hagen tingut llicència en un 
altre club o Comunitat. 

Quan participen diversos equips d'un mateix club seran equips tancats una vegada 
començada la competició, és a dir, no es permet el transvasament de jugadors d'un equip B 
a un equip A i viceversa. 

Els equips presentaran els ordres de força  provisionals amb un màxim de 6 jugadors abans 
del 3 d'octubre de 2019  a la FECV mitjançant el formulari general  
https://www.facv.org/val/contacte. 

L'ordre dels jugadors ja no es podrà canviar. Sí que es podran afegir nous segons es descriu 
més endavant. No és necessari respectar l'ordre de forces de la lliga Interclubs 2019 ni 
ordenar necessàriament per ELO. 
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En el cas de baixes en els equips abans de l'inici de la competició, els ordres de forces es 
podran modificar amb posterioritat a fi de quadrar els equips de cada club. A la sala de joc 
s'entregarà el nou ordre de força a l'àrbitre principal com a màxim 30 minuts abans de l'inici 
de la primera ronda. Cas de faltar algun jugador es deixarà buit el/els últim(s) tauler(s). 

Per a l'elaboració de l'ordre inicial o rànquing del torneig, es tindran en compte els ordres de 
força presentats, encara que siguen provisionals. L'ordre inicial del torneig no es canviarà 
malgrat les modificacions. 

L'aparellament de la primera ronda es realitzarà en la mateixa sala de joc a les 10.00 h i 
l'equip que no es presentara tindrà una sanció de 10 euros a descomptar de la fiança del 
club. 

 

 

PUNTUACIÓ I DESEMPATS:  

Puntuació per Match. Dos punts partit guanyat, un punt partit empatat, zero punts partit 
perdut. El descans puntuarà dos punts de partit i dos punts de tauler. 

Desempats: 1. Resultat Particular 2. Punts per tauler.  3. Buchholz menys pitjor 4. Buchholz 
Total 5. Sonneborn-Berger 

 

SALA DE JOC I DELEGATS:  

Es permet l'accés a la sala de joc d'un delegat per club, que haurà d'acreditar-se davant 
l'àrbitre principal del torneig en entregar l'ordre de força, almenys, mitja hora abans de l'inici 
de la primera ronda. El club haurà de comunicar qui és el seu delegat en la competició 
en el moment de tramitar la inscripció dels equips.  

L'organització entregarà una identificació de delegat de club que haurà de portar-se visible a 
la sala de joc. Se suggereix que el delegat siga monitor o entrenador i que no siga pare de 
participants.  

El delegat haurà de tindre llicència de jugador, entrenador o àrbitre de la *FACV i, conforme 
la circular 09/2016, i haurà d'aportar certificació negativa del Registre Central de Delinqüents 
Sexuals o Certificat de Penals. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS : 

a. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes encara que siguen 
justificades, suposarà la retirada del torneig.  

b. La FECV es reserva drets d'inscripcions.  
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c. Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018 
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf). 

d. Sobre els dispositius electrònics s'aplicarà la Circular 22/2018  
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf). 

e. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la 
FECV, FEDA i FIDE o serà resolt per la FECV. 

f. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de Privacitat 
de la FECV ( https://www.facv.org/val/avis-legal ) 

g. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen 
de tap per a evitar vessaments. 

h. Els trofeus s'entregaran després de la finalització de l'última ronda. 
i. 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 prèviament anunciada 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 F ECV: 

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  
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