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 21 d'octubre de 2019

CIRCULAR Nº.22 / 2019
ASSUMPTE: COPA CAMPIONS “FINAL VII CIRCUIT
INFANTIL 2019”
Estimats amics:
Com cada any us convoquem la final d'aquest circuit de la Comunitat Valenciana.

DADES DEL TORNEIG:
Dia de joc:

15 de desembre de 2019

Horari:

10.00-14.15 hores.

Organitza:

FECV amb la col·laboració del Club Escacs Sueca i
l'Ajuntament de Sueca.

Local de joc:

Casal Multiusos de Sueca. Plaça Núm. 40 Materal, 42, 46410
Sueca, València

Ritme de joc:

5 minuts amb increment de 3 segons per jugada.

Categories:

Sub-8-10-12-14-16

Sistema de joc:

Suís a 8 rondes

Tolerància:

Fins a caiguda de bandera.

Confirmació:

Fins a l'1 de novembre per email: calendari(arrova)facv.org

Avaluació ELO:

No

PREMIS:
a) Trofeus als tres primers classificats de cada categoria.
b) El campió de cada categoria classifica per a a la final del següent any.
c) Records per a tots els participants i sorteig de regals.
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d) El primer classificat de cada categoria, de Sub-16-14-12-10-8, federat a la Comunitat
Valenciana en el moment de la disputa del torneig i que no haja tingut llicència en una
altra comunitat el mateix any, obté el títol de Campió Autonòmic d'Escacs Llampec.
e) Altres classificacions a competicions FEDA conforme a conveni pendent d'establir a
data de publicació d'aquesta circular i que el mateix poguera recollir, com en anys
anteriors.

PARTICIPACIÓ:
Podran participar els campions dels tornejos del VII Circuit Infantil i jugadors classificats
segons es descriu en la Circular reguladora del Circuit:
https://www.facv.org/circular-31-2018-bases-del-circuito-ajedrez-copa-campeonesinfantil-2019.html
A la categoria Sub-16 s'accedeix a través dels tornejos del circuit Absolut i es detalla en la
Circular:
https://www.facv.org/circular-29-2018-bases-del-circuito-copa-campeones-2019.html
Es juguen 5 tornejos per separat:
•
•
•
•
•

Sub-16 (cadet). Nascuts 2003 i 2004
Sub-14 (infantil). Nascuts 2005 i 2006
Sub-12 (aleví). Nascuts 2007 i 2008
Sub-10 (benjamí). Nascuts 2009 i 2010
Sub-08 (pre benjamí), Nascuts 2011 i posteriors

Tot jugador confirmat que no es presente a jugar sense comunicar-ho prèviament no podrà
participar en les fases finals de pròxims circuits. Els jugadors que no es van presentar a la
final de 2018 havent confirmat i, per tant, no van comparéixer a la primera ronda, queden
exclosos de participar en aquesta edició llevat que justifiquen la seua absència per escrit a
la FECV abans de l'1 de novembre de 2019.
En el cas que algun jugador “classificat” renuncie o no complisca els requisits de participació,
la plaça no es cobrirà.
En el cas que algun jugador “convidat” no puga assistir i el comunique per escrit abans de l'1
de novembre, l'organitzador podrà designar un altre fins a dita 1 de novembre, amb un màxim
d'un canvi per torneig. Després de l'1 de novembre no es cobrirà cap baixa.

DESEMPATS:
(1) Resultat particular (2) Major quantitat de victories (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
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 ).
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-deproteccio-al-menor ).

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

Signat: José A. Polop Morals
Secretari General de la FECV
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