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València a 6 d'abril  de 2020 

CIRCULAR Nº 13 / 2020 
ASSUMPTE: CANCEL·LACIÓ DELS CIRCUITS ABSOLUT I 

BASE 2020 

 
Estimats amics, 

Després de debatre amb els organitzadors la situació d'enguany pels esdeveniments 
relacionats amb el coronavirus, tenint en compte que hi ha esdeveniments que no han 
pogut celebrar-se, no sabent quins podran realitzar-se finalment, havent perdut el primer 
semestre pel que fa a comunicació i difusió, més la incertesa que hi ha sobre les ajudes a 
esdeveniments esportius que pogueren aprovar-se per al present exercici donada la 
situació d'emergència social i laboral que estem vivint, s'ha pres la decisió de cancel·lar 
els dos circuits convocats per a enguany: 

• Circuit de Tornejos Internacionals d'Escacs Oberts de la Comunitat Valenciana. 
• Circuit de Tornejos de Escacs Base de la Comunitat Valenciana. 

No obstant això, aquells tornejos d'escacs del circuit d'Oberts que pogueren celebrar-se, 
mantenint les característiques tècniques inicialment requerides excepte el mínim en 
premis, podran mantindre el caràcter de prova oficial del calendari d'aquesta Federació 
(COFACV).  

Per a la sol·licitud de devolució de les aportacions realitzades per a la bossa de premis 
s'utilitzarà el formulari Web (https://www.facv.org/val/contacte) detallant el número de 
compte bancària, titular i import reclamat. La totalitat, en  el seu conjunt, seran abonades 
en una data única al més prompte possible. 

Per a la reprogramació de dates cancel·lades i per al canvi de característiques de 
tornejos dels circuits cancel·lats s'emprarà el formulari general de la pàgina Web 
https://www.facv.org/formulario-elo-certificados  i en el camp observacions es 
descriurà la nova configuració del torneig, les seues dates, premis, equip arbitral, etc., 
així com s'adjuntarà el document de la Declaració Responsable actualitzat. 

Finalment, la reprogramació de dates podrà realitzar-se quan es coneguen les mesures 
restrictives i terminis en la prevista “volta escalonada a l'activitat normal”. 

 

Una salutació,     

Signat José  A. Polop Morals 

(Secretari General de la FECV) 
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