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

València a 14 d'octubre de 2019

CIRCULAR Nº.19 / 2019
ASSUMPTE: PROVINCIALS INDIVIDUALS DE CASTELLÓ
Estimats amics:
Com cada any us convoquem a participar en els campionats individuals que celebrarem
el mes vinent.
Podran participar els jugadors/as que tinguen llicència en vigor de la FECV del 2019.

DADES DEL TORNEIG:
Dies de joc:
Horari:

16, 17, 23 i 24 de novembre.
Ronda 1:
Ronda 2:
Ronda 3:
Ronda 4:
Ronda 5:
Ronda 6:
Ronda 7:
Clausura:

16 dissabte
16 dissabte
17 diumenge
17 diumenge
23 dissabte
23 dissabte
24 diumenge
24 diumenge

10:00 hores
16.30 hores
10:00 hores
16.30 hores
10:00 hores
16.30 hores
10:00 hores
14:00 hores

Organitza:

FECV amb la col·laboració del Club d'Escacs Vila-real

Local de joc:

Club Escacs Vila-real.
C/ Vicente Sanchiz, 69, entresol, Vila-real (Castelló).

Ritme de joc:

90 minuts amb increment de 30 segons per jugada.

Categories:

Absolut i Preferent.

Sistema de joc:

Suís a 7 rondes (En funció de la inscripció podria celebrar-se
un sistema lliga o cancel·lar-se una categoria).
Dos (2) Byes de ½ punt en rondes 1ª a 5ª (6ª i 7ª no)

Tolerància:

15 minuts des de l'hora oficial prevista.

Inscripció:

Fins 12 de novembre a les 24:00h o esgotar aforament.

Avaluació ELO:

FIDE i FEDA
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INSCRIPCIÓ:
Fins a les 24:00h de l’12 de novembre (inscripció i pagament) o aconseguit l'aforament .
Quota d'inscripció:
•
•

General: 20 € per jugador.
Veterans (nascuts 1959 i anteriors), Femení i Sub 16 (nascuts en el 2003 i posteriors):
15 € per jugador.

Número de compte:
•
•

[Bankia] ES73 2038 6585 7330 0051 9995
[Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228

Lloc: Oficina Web de la FECV, https://www.facv.org/oficina-web
Les dades de la inscripció i el justificant de pagament s'aportaran a través de l'aplicació
d'inscripcions de l'Oficina Web de la FECV. No s'inscriurà cap jugador que no haja enviat el
justificant de pagament. No s'admetran inscripcions fora de termini.
Per a sol·licitar la factura s'haurà d'emplenar el camp observacions detallant els noms dels
jugadors que correspon al pagament adjuntat).
El dia 13 de novembre es publicarà el llistat definitiu d'inscrits, habilitant-se termini de 24 h
per a possibles reclamacions. Els jugadors han de comprovar en les llistes publicades que la
seua inscripció i dades són correctes. El dia 15 d'octubre a la vesprada es publicarà en la
web l'aparellament de la primera ronda, no admetent-se cap reclamació a partir d'aqueix
moment sobre inscripcions errònies. Aquell que, amb posterioritat a la publicació de la
primera ronda, demostrara haver realitzat la seua inscripció en forma i data, se li aparellarà
en la ronda 2 amb 0 punts.

PREMIS:
Trofeus als tres primers classificats de cada categoria i després de la celebració de l'última
ronda seran entregats en la cerimònia de clausura. El campió d'absolut classifica per a
l'Autonòmic Tancat 2020

PARTICIPACIÓ:
Poden participar tots els jugadors amb llicència FECV en vigor.

ASCENSOS I DESCENSOS:
Norma general: ascendeixen i descendeixen el 10% (arrodoniment a l'alça per a pujar i a la
baixa per a descendir) dels participants, amb un mínim de 2 ascensos per grup. En l'última
categoria de cada província ascendeixen el 20% dels jugadors que finalitzen el
campionat, amb un mínim de 3 ascensos per grup.
Fe de r a ció d'Esca cs de la Com unit a t Va le ncia na
Associa ció pr iva da se nse à nim de lucr e . Ent it a t de cla r a da d'ut ilit a t pública
I nscr it a e n e l Re gist r e d'Ent it a t s Espor t ive s de la Com unit a t Va le ncia n a
e n e l núm . 3 4 de la se cció 2 a . CI F: G- 4 6 4 0 2 4 3 4

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

BYES:
Poden sol·licitar-se:
• Dos (2) byes de ½ punt excepte les rondes 6ª i 7ª.
• Regla general: es pot sol·licitar bye de 0 punts en qualsevol de les rondes.
Els byes se sol·licitaran únicament a l'àrbitre del torneig abans de la finalització de cada
sessió de joc (amb límit fins a les 13 h en les rondes matutines i 19 h en les vespertines), per
escrit, a la sala de joc i amb el formulari a aquest efecte.
L'àrbitre principal posarà el seu e-mail a la disposició dels participants perquè,
excepcionalment, es puga sol·licitar un bye per e-mail abans del dimarts anterior a la ronda
de dissabte al matí en la qual es vol demanar el bye, fins a les 20:00h, en tal case el bye
només serà vàlid si es rep confirmació afirmativa per part de l'àrbitre. Els byes no es tramitan
en les oficines de la FECV i el participant és l'únic responsable de comprovar si aquesta
sol·licitud ha arribat a l'àrbitre i ha sigut atesa.

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:
i.
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.
ii.
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.
i. La FECV es reserva el dret d'inscriure jugadors.
j. Els resultats i aparellaments es publicaran una vegada finalitzada cada ronda. Per a les
rondes en dissabte al matí, es publicarà l'aparellament el dimarts a partir de les 20:00h,
excepte la primera ronda que serà publicada la vesprada del dia anterior.

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-deproteccio-al-menor).

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

Signat: José A. Polop Morals
Secretari General de la *FACV
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