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CIRCULAR Nº 01 / 2020 

ASSUMPTE: CANAL COMPLEMENTARI DE COMUNICACIÓ 
RESULTATS INTERCLUBS 

 

 
A tots els clubs: 

Estimats amics, un any més donarà principi la competició que reuneix a més jugadors 
d'aquesta Federació, i que dona el tret d'eixida a la nova temporada, EL INTERCLUBS. 

Des de la FECV, i per a donar un millor servei a tots els federats, hem implantat una sèrie de 
novetats administratives que us passem a detallar. 

L'àrbitre principal de la competició, AI Hernan Siludakis, ha creat diferents grups de 
Whatsapp, un per a cada categoria, en la qual s'han donat d'alta un representant de 
cadascun dels equips de participen en aquesta. L'objectiu d'aquests és la possibilitat de tindre 
tots els resultats, tant de les trobades, com dels resultats particulars i fins i tot les variacions 
de ELO, aqueix mateix cap de setmana, ja que des de la FECV el nostre objectiu és tindre el 
CHESSRESULTS completament actualitzat abans del diumenge a les 14 hores, sempre que 
compliu amb el que a continuació us sol·licitem. 

Per a aconseguir-ho, us demanem un xicotet esforç, que almenys un dels clubs que 
participen en una trobada, puge al grup una fotografia de l'acta al començament i una 
altra una vegada  aquest haja conclòs. 

Amb aquesta comunicació de l'acta, que considerem de fàcil compliment, permetrà a tots els 
participants dues grans millores respecte a altres temporades. D'una banda, res més acabar 
les partides, tots sabrem els resultats i les alineacions de cada equip d'una manera 
completament ordenada. I d'altra banda, en tindre l'àrbitre principal les actes, pot començar 
a traslladar-les al programa i així conéixer fins a les diferents variacions de ELO que s'han 
produït. 

Entenem que aquesta fórmula de treball que us demanem ens reportarà un gran benefici a 
tots els participants en aquest Interclubs, per la qual cosa no dubte que tots col·laborareu per 
a fer possible el bon funcionament d'aquests grups de Whatsapp creats. 

Evidentment, això no supleix l'obligació existent de pujar a l'aplicatiu l'acta de la trobada. 
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Recordant el telèfon de l'àrbitre principal AI Hernan Siludakis 675 29 25 35, per a qualsevol 
consulta que tingueu, com a àrbitre principal de la competició, agraint per endavant l'interés 
amb el qual participareu en aquesta iniciativa i desitjant-vos a tots el millor en aquesta nova 
temporada. 

Una salutació, 

 

 

Emilio J. González Gómez 

President del CTA de la FECV 

 


