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València a 13 de setembre de 2019 

CIRCULAR Nº 15 / 2019 

ASSUMPTE: COPA CAMPIONS “FINAL VII CIRCUIT 2019” 

 

 

 

Estimats amics: 

Com cada any us convoquem la final d'aquest circuit de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

DADES DEL TORNEIG:  

 

Dies de joc:  1 de desembre de 2019 (diumenge) 

Horari:  10:15-14:00 hores. 

Organitza:  FECV 

Premis:  2.200 €  

Local de joc:  Gran Hotel Bali, Salons Bordón (planta -1) 

C/ Luis Prendes s/n, - Benidorm 

Ritme de joc:  5 minuts amb increment de 3 segons per jugada. 

Sistema de joc:  Suís a 8 rondes 

Tolerància:  Fins a caiguda de bandera. 

Confirmar 
participació:  

Fins a l'1 de novembre. per email: calendario(arroba)facv.org 

Avaluació ELO:  FIDE Blitz 
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PREMIS:   

  

◦ Classificació General: 

Campió   300 € + Trofeu 

Subcampió   275 € + Trofeu 

3º classificat   250 € + Trofeu 

4º classificat   225 € 

5º classificat   200 € 

6º classificat   175 € 

7º classificat   150 € 

8º classificat   125 € 

9º classificat   110 € 

10º classificat  100 € 

11º classificat      90 € 

12º classificat    80 €  

◦ Per tram de de ELO  

1º ELO Sub-2000 FIDE   70 € 

2º ELO Sub-2000 FIDE   50 € 

Els premis no són acumulables i s'assignaran automàticament per major quantia 
econòmica. Els premis s'abonen mitjançant transferència bancària i estan subjectes a 
retenció d'IRPF conforme la legislació vigent (15% en el moment de publicació d'aquesta 
circular). 

 

PARTICIPACIÓ:    

 

Podran participar els campions dels tornejos del Circuit i jugadors classificats segons es 
descriu en la Circular 29/2018: “El campió de l'any anterior. Tots els campions  dels tornejos 
del circuit (excepcionalment alguns tornejos classifica també el subcampió). El campió i 
subcampió autonòmic absolut, el campió *Sub-18 i el *Sub-16. Dos convidats per la FECV, 
dues per ajedrezvalenciano.com,  dues per l'organitzador o patrocinador de la Copa 
Campions i un per cada organitzador de torneig”  
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La llista de participants s'actualitza en la pàgina https://info64.org/vi-copa-campeones-final-
circuito-c-valenciana19  

Tots els jugadors participants han de tindre llicència en la FEDA. Cas de no tindre, 
disposen fins a l'1 de novembre per a obtindre-la.  

Els convidats han de mantindre llicència FECV en el moment de la disputa del torneig. Els 
organitzadors dels tornejos del circuit han de comunicar el seu convidat el dia posterior a la 
finalització del seu torneig. En qualsevol cas, com ja es va comunicar directament als 
interessats, es va prorrogar fins a l'1 de setembre com a data límit per a comunicar el 
convidat data a partir de la qual s'entén que renuncien. 

Tot jugador confirmat que no es presente a jugar sense comunicar-ho prèviament no podrà 
participar en les fases finals de pròxims circuits, a part de les sancions disciplinàries que 
establisca el comité de competició al qual es passarà un llistat d'incompareixençes  o 
retirats sense avisar.  

Els jugadors que no es van presentar a la final de 2013 (5), 2014 (1), 2015 (3), 2016 (4), 
2017 (3) o 2018 (7) havent confirmat, queden exclosos de participar en aquesta i posteriors 
edicions. Poden justificar la seua absència per escrit o reclamar al Comité de Competició 
de la FECV en el termini de 30 dies des de la publicació d'aquesta circular. 

Fins a l'1 de novembre, si hi ha alguna baixa comunicada per escrit per l'interessat, la plaça 
es cobrirà com es descriu en els dos següents paràgrafs. Després d'aqueixa data les 
baixes quedaran vacants. 

 En cas que algun jugador classificat renuncie per escrit en el termini a dalt indicat, la 
plaça no es cobrirà. 

 En cas que algun jugador convidat renuncie per escrit en el termini a dalt indicat, 
l'organitzador podrà designar fins a l'1 de novembre altre de *ELO inferior a 2100. 

 A partir de l'1 de novembre no es cobrirà cap baixa. 

 

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. 
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ALTRES CONSIDERACIONS:  

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

 La FECV es reserva drets d'inscripcions.  
 Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018 

(https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf). 
 Sobre els dispositius electrònics s'aplicarà la Circular 22/2018  

(https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf). 
 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. 
 Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de 

Privacitat de la FECV (https://www.facv.org/val/avis-legal ) 
 A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen 

de tap per a evitar vessaments. 
 Els trofeus s'entregaran després de la finalització de l'última ronda. 
 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. 

 

ROTOCOL 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  
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