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València a 22  de novembre  de 2019 

CIRCULAR Núm. 25 / 2019 

ASSUMPTE: BASES DE COMPETICIÓ DEL INTERCLUBS  

 

 

Estimats amics: 

Com cada any publiquem les bases que regeixen la competició Interclubs de l'any 2020. 

 

DATES I HORARIS: 

La competició s'inicia l'1 1 de gener  conforme al Calendari de la Competició, rondes i dates, 
que la FECV publique en la seua pàgina Web  https://www.facv.org/ 

La jornada final en concentració per a les categories Autonòmiques està prevista per al 28 
de març  a la província de València. 

Les partides comencen a les 17.00 hores  en totes les categories. 

Excepcionalment, en el cas que un dissabte al matí es dispute competició provincial o 
autonòmica per edats o interuniversitària, qualsevol dels equips amb jugadors implicats, 
podria sol·licitar a la FECV retardar l'hora d'inici d'aqueix dia a les 17.30 hores (sempre 
sol·licitant-lo amb 48 hores d'antelació). 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ  I DESEMPAT: 

En els grups a 8 taulers, el sistema de puntuació serà: 

• 2 punts trobe bestiar. 
• 1 punt trobe empatat. 
• 0 punts trobe perdut. 
• En cas d'incompareixença se li aplicarà -1 punt.  

En els grups de 4 taulers, se sumaran els punts totals per taulers. En cas 
d'incompareixença s'aplicarà -2 punts. 

Els sistemes de desempat són els previstos en el RGC per a competicions per equips. 

 

https://www.facv.org/
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EQUIPS: 

 

Totes les categories es juguen a 8 taulers excepte Promoció que es jugarà a 4 taulers i 
aquesta categoria no tindrà ascensos i descensos. 

En totes les categories s'emplenen els fulls d'anotacions, s'apunten les jugades i se signen 
en finalitzar la partida indicant el resultat. Igualment, l'acta de la trobada es confecciona i se 
signa en totes les categories. 

 

RITMES DE JOC:  

 

El ritme de joc és a 90 minuts, més 30 segons per jugada, excepte la categoria de 2ª 
Promoció que jugarà a 60 minuts amb increment de 30 segons per jugada.  

 

COMUNICACIÓ DE RESULTATS:  

 

Els clubs que jugan com a equip local, tindràn que accedir a l'aplicació i emplenar l'acta de 
la trobada dels seus equips i indicar el resultat, a més d'inserir un fitxer d'imatge amb l'acta 
fotografiada o escanejada. 

El termini màxim  per a emplenar i pujar l'acta en l'aplicació és l'endemà  de la trobada fins 
a les   20 hores, a partir d'aqueix moment l'aplicació no permet introduir els resultats. 

Els resultats de les trobades que no es comuniquen en el temps es passaran al Comité de 
Competició perquè aplique les sancions establides per l'incompliment dels terminis 
(l'aplicació web deixarà constància de l'hora en la qual es va pujar el resultat). 

La no comunicació injustificada de l'acta i resultat, suposarà una sanció d'1 punt per a 
l'equip infractor.  

Els resultats oficials seran publicats al llarg del diumenge. 
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ASCENSOS I DESCENSOS:  

- Divisió d'Honor:  Descendeixen els tres últims classificats. 
 
- Primera Autonòmica: Ascendeixen els dos primers classificats de cada grup. 

Els segons classificats de cada grup disputaran una plaça a 
una sola trobada a casa del millor classificat el dissabte 4 
d'abril de 2020. 
Baixen els tres últims classificats de cada grup. 
 

- Segona Autonòmica: Ascendeixen els dos primers classificats de cada grup. 
Descendeixen els tres últims classificats de cada grup. 
 

- Primera Provincial: Ascendeixen lus dos primers classificats de cada grup de 
València Castelló i a Alacant ascendeixen els dos primers 
classificats de cada grup i els segons classificats de cada grup 
disputaran una plaça a una sola trobada a casa del millor 
classificat el dissabte 4 d'abril de 2020. 
Descendeixen els dos últims classificats de cada grup. 
 

- Segona Provincial: Ascendeixn els primers classificats de cada  grup. 
Els segons classificats de cada grup disputaran una sola 
trobada a casa del millor classificat el dissabte 4 d'abril de 
2020. L'encreuament es realitzarà entre els grups “València 
Catellón” vs “València Centre” i “València Metropolitana” vs 
“València Sud”, encreuaments establits entre grups que 
contenen el mateix nombre d'equips. 

 
- Grup Promoció:  No hi ha ascensos ni descensos. 
 

 
ORDRES DE FORÇA. 

Serà d'aplicació el ELO FIDE/FEDA de l'1 de desembre  de 2019. 

 

ALINEACIONS DE JUGADORS EN DIVISIÓ D'HONOR.  

Com a mínim serà obligatori alinear 4 jugadors amb bandera FIDE espanyola i sense 
perjudici del que s'estableix en l'art. 32 del Reglament de Competicions de la FECV. 
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LOCALS DE JOCS - SEUS ADAPTADES  

Si una ronda un equip té algun jugador amb una discapacitat temporal o  permanent i per a 
poder jugar com a visitant necessita unes instal·lacions adaptades podrà realitzar 
“sol·licitud de seu adaptada per a una ronda”. 

a. Per a la sol·licitud, el delegat del club haurà d'emplenar el formulari de l'Oficina Web de 
la FECV que s'habilitarà a aquest efecte. 

b. La sol·licitud haurà de ser tramitada amb almenys 10 dies naturals d'antelació. Si una 
trobada se celebra un dia 28 la sol·licitud es presentarà amb data límit el dia 17 a les 
23.59 h. per a disposar així dels 10 dies. 

c. La sol·licitud cal tramitar-la individualment per a cada ronda. 
d. S'ha de descriure la necessitat d'instal·lacions adaptades, accessibles o practicables. 

En la sol·licitud s'haurà d'informar del tipus de discapacitat amb la finalitat de gestionar 
adequadament les necessitats de la seu accessible. 

e. La FECV traslladarà la necessitat de seu adaptada a l'equip local, una vegada 
comprovada la sol·licitud i exigirà una resposta 3 dies naturals abans de la trobada. 

f. En cas que l'equip local puga oferir seu accessible, per a celebrar la trobada es 
comunicarà immediatament al delegat del  club sol·licitant. 

g. Donat el cas que l'equip local no haguera sigut capaç d'oferir una seu adaptada, aquest 
desplaçarà el seu equip a la seu del sol·licitant, jugant de local. 

h. El club amb jugadors la discapacitat dels quals requerisca de material de joc adaptat 
aportarà el mateix per a aqueixos jugadors. 

i. Si el jugador que va motivar la sol·licitud no poguera ser alineat finalment per a aqueixa 
ronda, el delegat de l'equip sol·licitant contactaràper telèfon amb el delegat de l'altre 
club per a celebrar la trobada conforme a les regles  i bases generals de la competició, 
contactarà també mitjançant telèfon amb l'àrbitre de la competició i, a més, enviarà 
email a tots dos amb còpia a la FECV, amb la finalitat d'assegurar la comunicació del 
canvi de circumstàncies. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS  

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

Igualment, atés que en la competició per equips és imprescindible que almenys el 
capità d'equip puga estar en contacte amb jugadors que no han arribat o amb altres 
equips, per a preveure qualsevol tipus de necessitat la FECV permet als capitans 
d'equip  disposar de telèfon mòbil, sempre que estiga en silenci i se li aplicarà la 
pèrdua de partida si sona durant la mateixa (interpretant “sonar” qualsevol so que 
emeta el mòbil). 

https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf
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S'estableix que de forma excepcional i per raons de professió o força major, que si 
algun jugador ha de tindre el seu mòbil encés, haurà de sol·licitar-lo als capitans dels 
equips i en cas que siga acceptat, se li permetrà tindre'l actiu mentre juga. Aquesta 
petició i la corresponent autorització, quedarà reflectida en l'acta pels capitans, abans 
de donar començament la trobada. 

b. 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. El Reglament 
General de Competicions  disponible en: https://www.facv.org/2018/2018-rgc-
22dic18.pdf  

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

d. Tota la competició és vàlida per a ELO FIDE i FEDA. 

 

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, 

 

 

Una salutació, 

 

 

 

José  A. Polop Morals  

(Secretari General de la FECV) 
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