FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya)
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València a 29 de gener de 2020

CIRCULAR Nº 05 / 2020
ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA DEL CIRCUIT D'ESCACS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2020

Per la present convoquem el CIRCUIT DE TORNEJOS INTERNACIONALS D'ESCACS
OBERTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA .
Aquest circuit naix com a evolució de l'anterior circuit Copa de Campions i amb la il·lusió de
treballar amb renovats objectius, més ambiciosos i col·laboratius, com ho són augmentar la
visibilitat dels nostres tornejos més enllà de la nostra Autonomia, treballar per a elevar el
nivell competitiu dels nostres esdeveniments i coordinar dates per a evitar coincidències.
La FECV és qui convoca i dirigeix el Circuit i incorporarà en el seu calendari oficial de
competicions (COFACV) els tornejos que configuren el mateix.
Aquelles proves que no estiguen en el Circuit aquest any 2020 i que van estar en el 2019
en l'antic Circuit Copa de Campions quedaran exemptes de incompatibilitats per
coincidència de dates amb proves del COFACV si no varien el calendari de la prova.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I TERMINI
1) La sol·licitud es realitzarà abans de l'11 de febrer de 2020 mitjançant el formulari web
que la FECV habilita a aquest efecte https://www.facv.org/oficina-web
La sol·licitud ha de cursar-la el Representant Legal de l'entitat esportiva en el seu cas
(normalment el President del Club). Organitzadors no associats en la FECV han de
contactar prèviament per a establir un conveni regulador.
2) La FECV remetrà resposta a l'email confirmant la pre-admissió de la prova o no, i
abans del 18 de febrer de 2020 els organitzadors hauran de remetre per correu
electrònic a circuito@facv.org la següent documentació:



Resguard d'ingrés de l'aportació per a la bossa final de premis.
La Declaració Responsable prevista en la Circular 02/2020, disponible en l'adreça
web https://www.facv.org/documentos-facv.html
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Les comptes bancaris per a realitzar l'ingrés són qualsevol d'aquestes dues:



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

Cal assenyalar que si bé les proves del Circuit són oficials i coorganitzades per la FECV
i, per tant, intervenen les assegurances que aquesta disposa, existeixen un altre tipus
d'obligacions pròpies de l'organitzador principal, com són les Tributàries o les referents
a la Protecció de Dades de les Persones, i per aquest motiu siga necessari sempre la
signatura de la Declaració Responsable.
3) La data límit per a completar els tràmits d'inclusió en el circuit és el 28 de febrer de
2020. No seran admeses noves proves finalitzat el termini. Una vegada publicada la
bossa del circuit no podran ser reintegrades les aportacions si la prova no poguera durse a terme per qualsevol circumstància.

CARACTERÍSTIQUES DELS TORNEJOS

1) La modalitat dels tornejos ha de ser individual i oberta (Open) sense limitació per raó de
ELO, edat, categories, gènere, nacionalitat, zona geogràfica, etc., excepte exclusions
per manca de codi FIDE o de mitjans d'identificació dels jugadors com són NIF / NIE /
Passaport.
2) Les dates sol·licitades de l'esdeveniment no han de coincidir amb competició esportiva
programada en el Calendari Oficial de la Federació (COFACV).
3) Per a tornejos de ritme estàndard l'aforament mínim és 100 jugadors, amb almenys 9
rondes, han de ser avaluats per a ELO Internacional FIDE i complir els requisits de la
FIDE per a l'obtenció de Normes.
Aixòs tornejos aportaran a la bossa de premis del circuit 300 € aquest any 2020.
Els premis en metàl·lic del torneo han de sumar un mínim de 1.800 € (en el torneig
principal en el cas de festival de tornejos o quan existisquen grups addicionals limitats
per ELO).
4) Els tornejos de ritmes ràpid i llampec que disposen de aforament mínim per a 100
jugadors i que siguen avaluats per a ELO Internacional de la seua modalitat.
Aquests tornejos aportaran a la bossa de premis del circuit 300 € aquest any 2020.
En el cas que l'organitzador principal ja tinguera un torneig estàndard en el Circuit la
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seua aportació serà de 100 € (hi ha una reducció d'aportació per cada torneig estàndard
aportat pel mateix organitzador)
Els premis en metàl·lic del torneig han de sumar un mínim d'1.200 € (en el torneig
principal en el cas de festival de tornejos o quan existisquen grups addicionals limitats
per ELO).
5) Sobre els àrbitres del torneig: l'organitzador principal del torneig (normalment un Club)
proposarà un equip arbitral que complisca els requisits necessaris per a l'avaluació de
ELO FIDE i obtenció de Normes en el moment que sol·licita pertànyer al circuit (si no
coneix els noms definirà almenys la seua categoria).
Tots els àrbitres han de tindre llicència en la FECV i el seu número en una proporció
aproximada d'1 àrbitre cada 50 participants. Comprovada l'adequació, la FECV
realitzarà la designació tenint en compte, preferentment, la proposta presentada.
El pagament a àrbitres el realitzarà la FECV previ ingrés per e lorganitzador principal
dels drets arbitrals conforme a les tarifes oficials vigents. Si l'organitzador acorda
compensacions addicionals amb un àrbitre haurà d'abonar la diferència directament a
l'interessat. El pagament a àrbitres es realitzarà conforme la Circular 05/2019 i e
lorganitzador obtindrà la corresponent factura de la FECV pels arbitratges del seu
torneig.
6) Els organitzadors principals inclouran en la seua publicitat el logotip del Circuit al costat
del de la FECV. En les bases inclouran també l'adreça de la web del Circuit.

EL SUPORT FEDERATIU EN L'ORGANITZACIÓ I LA DIFUSIÓ

La FECV crearà un espai web amb totes les proves del Circuit, mantindrà permanentment
en portada de la FECV un banner amb enllaç a aquesta pàgina i realitzarà la inserció d'una
pàgina en premsa esportiva amb el resultat final i fotografies de cada torneig del circuit. Així
mateix, la FECV difondrà el Circuit i els seus tornejos en xarxaés sòciaels i podrà nomenar
editors entre els organitzadors per a col·laborar en aquest sentit.
La Federació disposarà de dues roll-up publicitaris del Circuit perquè pugan exposar-se en
els torneigs i en les rodes de premsa. En la pàgina del Circuit s'habilitarà un sistema d'altes
i baixes de subscripció a una llista de distribució de correus electrònics amb notícies sobre
el circuit i els seus tornejos.
La FECV facilitarà els fulls d'anotacions a cada torneig de ritme estàndard així com material
esportiu sense aplicar les taxes previstes en la Circular 15/2013 mantenint la resta de
requisits de préstec de materials existents.
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La FECV tramitarà aquelles possibles ajudes que foren compatibles amb el Circuit per a
millorar-ho i sempre que les mateixes no impediren als tornejos que ho conformen
presentar-se a les ajudes per incompatibilitat en les bases de les convocatòries d'Ajudes
Públiques. La Federació treballarà també en la cerca d'un patrocini privat del circuit, sense
menyscap d'aportacions o contactes potencials que puguen sumar els organitzadors de
tornejos a aquest efecte.

EL SISTEMA DE PUNTUACIÓ I PREMIS
Per a aquells certàmens esportius sota el nom de festival o similars i els dividits en
subgrups, la prova que puntuarà serà únicament el torneig del Circuit.
Els premis del Circuit estaran subjectes a l'impost legal vigent.
Els premiats han de contactar amb la FECV i completar els tràmits documentals abans del
30 de gener de 2021. L'enviament de documentació es realitzarà únicament mitjançant el
formulari de contacte en https://www.facv.org/contactar.
Superada la data límit els premis no tramitats caducaran i passaran a formar part de la
bossa de premis del Circuit de l'any següent.
La bossa final de premis i el seu repartiment es publicarà després del tancament d'admissió
de tornejos.
La puntuació final en el circuit serà publicada 10 dies després de la celebració de l'última
prova i s'establirà un termini per a possibles reclamacions.
La puntuació s'obté classificant en els 10 primers llocs de la General en els tornejos del
Circuit.
Per a la puntuació total d'un jugador en el circuit se sumen les 4 majors puntuacions
obtingudes, podent ser les 4 de ritme estàndard o 3 de ritme estàndard i una de ritme ràpid
o de ritme llampec.
El primer sistema de desempat és puntuació total (suma de totes les puntuacions en els
tornejos jugats), el segon és el nombre de tornejos del circuit efectivament jugats i el tercer
és el nombre de victòries en tots els tornejos.
Classificació de tornejos per a la puntuació en el circuit:






A++
A+
A
B+
B

Tornejos ritme estàndard amb premis [5.000 € o més]
Tornejos ritme estàndard amb premis [4.999 € a 3.000 €]
Tornejos ritme estàndard amb premis [2.999 € a 1.800 €]
Tornejos ritme no estàndard amb premis [3.000 € o més]
Tornejos ritme no estàndard amb premis [2.999 € a 1.200 €]
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I la puntuació en cada prova en funció de la posició del jugador de la general i el tipus de
torneig és:

Puntuació
Posició en
la General
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Torneig
A++
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Torneig A+
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

Torneig A Torneig B+ Torneig B
8
6
5
7
5
4
6
4
3
5
3
2
4
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A l'espera que us animeu a participar i amb el desig que aquest nou projecte siga un èxit
per a tots, rebeu una cordial salutació,

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