
  

 

FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

C/ Guillem de Castro, 65 puerta 9 - 46008  València (España) 
Teléfono: 963153005 

www.facv.org    correo@facv.org 

 

 

 

 
Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana 

Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública 
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  

en el nº 34 de la secció 2ª. CIF: G-46402434 
 

València a 10 de enero de 2020 

CIRCULAR Nº 03 / 2020 

ASUNTO: XXXVIII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. 

BASES – FASE PROVINCIAL I - ZONALS 

 

 
 
1.- Les següents bases tècniques complementen les oficials. En cas d’haver-hi alguna 
diferència serà vàlid amb caràcter general el que conste en les bases publicades per la 
Direcció General de l'Esport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 
 
2.- DOCUMENTACIÓ: Per a poder participar, l’entitat interessada haurà de formalitzar la 
inscripció online. Les inscripcions es formalitzaran online a través de l’aplicació web JOCSE 
en la pàgina: http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius 
 
Per a totes les categories: la inscripció es realitzarà online en JOCSE com a mínim, amb 20 
dies d'antelació a la celebració de la competició. 
 

Així mateix, per a cada seu és imprescindible emplenar el formulari 
d'inscripció als Jocs que es troba en l'oficina web de la FACV 

https://www.facv.org/formularios-inscripcion-jocs 
abans del dijous anterior al dissabte de competició. 

 
3.- Les seus estipulades són: 
 
València: 25 Gener: CA EDAPA: Urb. Polígon Nord s/n, Pavelló Poliesportiu Mpal. 

Paterna, (s'entra pel pàrquing de Carrefour Paterna). 
1 Febrer: CE Sueca: CASAL MULTIUSOS, C/Cronista Burguera s/n, Sueca 
8 Febrer: C. Castell de Marines: CEIP Castillo del Real, C/ Olocau s/n, Marines 
 

Alacant: 25 Gener: CA La Vila: CEIP Gasparot, Av. Marina Baixa s/n, la Vila Joiosa. 
1 Febrer: CE Novelda: Casal de la Joventut, C/ Doctor Fleming, 40, Novelda. 
8 Febrer: Ayunt. De Tibi. Biblioteca de Tibi, Passeig de la Santa, s/n, Tibi 
 

http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
https://www.facv.org/formularios-inscripcion-jocs
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Castelló:  1 Febrer: Escola d’Escacs: Casal Jove Grau Castelló, Av. Del Port, s/n Castelló 
8 Febrer: Almenara: FPA PAULO FREIRE: Carrer Major, 103, Almenara 
 

4.- El torneig constarà de 6 rondes, (7 rondes si el nombre de jugadors és major de 60), a 7 
min.+3 seg. /jugador. El començament de la ronda serà a les 10, després de la lectura de 
les bases. (Preferible estar 1/2 h. abans del començament per a confirmar inscripcions). 
 
5.- Els sistemes de desempat seran, per aquest ordre: 

1- Bucholtz FIDE –pitjor 2- Bucholtz FIDE total  3- Sonnen 
 

6.- Cada entitat participant triarà a un delegat que es presentarà a l’àrbitre a la competició. 
Aquest delegat serà l’únic que podrà dirigir-se a l’àrbitre davant qualsevol eventualitat amb 
algun participant de la seua localitat. 
 
7.- Classificaran per a la Final Provincial els 10 primers classificats de cada seu. 
 
8.- S’atorguen 10 punts al classificat en 11é lloc, 8 punts al 12é, 6 al 13é, 4 al 14é i 2 punts 
al 15é en cada seu i que serviran per a aconseguir la classificació per acumulació de punts 
segons la seua classificació en les seus que considere oportú participar. Aqueixos punts 
són adjudicats al lloc en la classificació, això és, en cap cas del lloc 15é en avant es rebrà 
puntuació. (Si un jugador ja classificat per aquest punt participa en altres tornejos, SÍ QUE 
ocuparà plaça de classificació). Per acumulació de punts es classificaran els 10 jugadors 
que aconseguisquen major puntuació. 
 
9.- Segons les bases generals publicades en 

http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius 
en l’apartat "Desenvolupament de la fase provincial” (pag.2) es comunica que classifiquen 
directament a la Final Provincial els i les esportistes que estiguen dins del pla de Pre-
tecnificació i que complisquen els condicionants d'edat, igualment els qui tinguen un ELO 
FIDE igual o superior a 1600  i també classifiquen directament tots els jugadors i jugadores 
de categoria cadet i totes les jugadores de categoria infantil. Si una jugadora infantil desitja 
participar en aquesta primera Fase perd el dret de classificació directa a la Final Provincial. 
Aquesta Fase Zonal és exclusiva per a jugadors amb edats de naixement compreses 
entre 2006 i 2013, dins de la província corresponent. 
 
10.- Segons les bases generals publicades en  

http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius 
en l’apartat "Desenvolupament de la competició” es comunica que: Els esportistes amb 
edats de naixement 2012 i 2013 no podran classificar-se per a la Final Provincial dels 
Jocs Esportius de la CV, finalitzant la seua participació en aquesta Fase Zonal. 
 
11.- Tots els aparellaments i classificacions elaborades pel programa informàtic emprat es 
consideraran inapel·lables excepte error en la introducció del resultat. Els jugadors tenen 
l’obligació de comprovar en cada ronda que tenen assignada la puntuació correcta. 

http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
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12.- Durant la disputa de la seua partida cap/a jugador/a podrà absentar-se de la sala de 
joc sense la prèvia autorització d'algun àrbitre. El/la jugador/a en torn de joc no podrà 
abandonar el seu tauler. 
 
13.- Tot el no especificat en aquestes bases es regirà per les bases generals dels XXXVIII 
Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana, el Reglament de Competició de la FECV i les 
Lleis dels Escacs de la FIDE. 
 
14.- Qualsevol imprevist serà resolt per l'àrbitre i/o l’organització. 
 
15.- La participació en el Campionat suposa l’acceptació de la totalitat d'aquestes bases. 

 
 

Signat: Luis Martínez 
 

Responsable de l’Àrea de Jocs Esportius de la FECV 

 
 

 

 


