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 12 de febrer de 2020

CIRCULAR Nº 08 / 2020
ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA DEL CIRCUIT D'ESCACS
BASE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2020

Per la present convoquem el CIRCUIT DE TORNEJOS D'ESCACS BASE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
Aquest circuit naix com a evolució de l'anterior circuit Copa de Campions Infantil a fi
d'impulsar els escacs entre els joves federats, coordinar dates, incentivar la millora contínua
de la proves i disposar d'un torneig final o festa de fi del circuit en la qual jugadors de les tres
províncies participen. La FECV és qui convoca i dirigeix el Circuit d'Escacs Base i disposarà
d'un calendari propi d'aquest Circuit.

SOLꞏLICITUD DE PARTICIPACIÓ I TERMINI
1) La sol·licitud es realitzarà abans del 28 de febrer de 2020 mitjançant el formulari web
que la FECV habilita per al Circuit d'Escacs Base 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 6 de març de 2020 els organitzadors hauran de remetre per correu electrònic a
circuito-base@facv.org la següent documentació:



Resguard d'ingrés de la aportació per a l'organització de la final, aportació que
s'estableix en 30€ per a aquest 2020.
La Declaració Responsable prevista en la Circular 02/2020, disponible en l'adreça
web https://www.facv.org/documentos-facv.html

Les explicas 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

3) La data límit per a completar tots els tràmits és el 12 de març de 2020. La FECV podrà
contemplar, excepcionalment, la incorporació d'alguna prova addicional si no
s'aconseguira el contingent de 12 tornejos en el període de la convocatòria.
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4) El Circuit Base es compondrà d'un màxim de 12 proves que seran seleccionades per la
FECV en funció dels criteris següents:
a. Participació (P): S'atorgaran 25 punts a la prova amb major participació (mp) en
el 2019 i de 0 punts a una prova fictícia de 0 jugadors, sent la resta de proves la
seua puntació (p=una altra prova) proporcional. D'aquesta forma, la puntuació de
les proves es calcularà com a P =25*(p/mp)
b. Aforament o places oferides per al 2020 (A). S'atorgaran 25 punts (al a prova
amb major aforament (ma.) oferit (el valor màxim a l'efecte de càlcul s'estableix
en 200) i de 0 punts a una prova fictícia de 0 jugadors, sent la resta de proves la
seua puntació (a=un altre aforament) interpolada. D'aquesta forma, la puntuació
es calcularà com A=25*(a/ma).
c. Àrbitres amb llicència FECV (L). S'atorgaran 25 punts a la prova amb major
proporció d'àrbitres respecte a l'aforament (lm=número àrbitres / aforament) i de
0 punts a una prova fictícia de 0 àrbitres, sent la resta de proves la seua puntació
(l=proporció uns altres) interpolada. D'aquesta forma, la puntuació es calcularà
com a L=25*(l/lm).
d. Trofeus, regals i altres atencions (T). L'organitzador presentarà un
desglossament d'unitats i el seu cost amb la sol·licitud, detallant el nombre de
trofeus, regals, records i medalles, fins i tot esmorzar o begudes oferides
gratuïtament als participants, sent la valoració de costos unitaris presentada amb
imports reals de mercat. S'atorgaran 25 punts a la prova amb major pressupost
en atencions (tm) oferit i de 0 punts a una prova fictícia de 0 de pressupost, sent
la resta de proves la seua puntació (t=un altre trofeus) interpolada. D'aquesta
forma, la puntuació es calcularà com aT =25*(t/tm).

CARACTERÍSTIQUES DELS TORNEJOS
1) Representació provincial garantida. Cada província tindrà un mínim de 2 proves
garantides si aconsegueixen la qualitat mínima (50 punts).
2) Els tornejos candidats han d'haver celebrat ja una edició en el 2019, amb almenys un
Àrbitre amb llicència FECV i haver publicat els resultats en chess-results o info64 per a
accedir al Circuit 2020. Els tornejos candidats hauran d'oferir totes les categories des de
sub-8 a sub-14. Poden organitzar-se Sub-16 i Sub-18 addicionalment però sense efectes
classificatoris per a la Final encara que sí que sumaran en la baremació de l'organització
de l'esdeveniment.
3) Lus tornejos deun o llampec o ràpid, modalitat individual i oberta (Open) sensel imitació
per raó de ELO, 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 i excepte la lògica limitació per edat perquè el Circuit Base és per
a joves esportistes.
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4) Lesf tires sol·licitades de l'esdeveniment no poden coincidir amb competició esportiva
programada en el Calendari Oficial de la Federació (COFACV). Si les dates sol·licitades
coincideixen amb una altra prova del Circuit Base la FECV valorarà la seua inclusió si la
distància entre seus és almenys de 60 km aproximadament.
5) E l aforament mínim exigit en les proves del circuit és de 80 jugadors.
6) En els premis han d'oferir-se un mínim de 3 trofeus de cada categoria convocada.
7) Els Àrbitres del torneig tindran llicència FECV.
8) Els organitzadors inclouran en la seua publicitat el logotip del Circuit Base al costat del
de la FECV.

EL SUPORT FEDERATIU EN L'ORGANITZACIÓ I LA DIFUSIÓ
La FECV crearà un espai web amb totes les proves del Circuit Base i inclourà les seues
proves en l'Agenda informativa de tornejos de la Comunitat Valenciana.
La FECV organitzarà un torneig Final amb els classificats de les diferents proves i realitzarà
la inserció d'una pàgina en premsa esportiva amb el resultat de la Final Autonòmica amb
fotografies i taules de classificació.
La FECV difondrà el Circuit Base i els seus tornejos en xarxaés sòciaels.
El sistema de classificació de cada prova per a la Final del Circuit d'Escacs Base serà
publicado quan es conega el nombre de tornejos que componen el Circuit.
La convocatòria de la Final establirà en les seues bases les possibles classificacions a altres
competicions dels seus participants com a premi, a més dels trofeus i resta de
característiques habituals de la convocatòria d'un torneig.

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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