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 5 de maig de 2020

CIRCULAR Nº 14 / 2020
ASSUMPTE: REUNIÓ ON-LINE AMB ELS
REPRESENTANTS DE CLUBS D'ESCACS

Estimats amics,
Per la present circular convoquem a tots els clubs d'escacs associats a la FECV a una
reunió on-line per a aportar informació i debatre el tema:

“El retorn a la normalitat dels escacs federats de la Comunitat Valenciana”

L'ordre de la reunió serà:
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda i presentació de la reunió.
Presentació del Comité COVID19 de la FECV.
Exposició de temes pels membres del Comité COVID19.
L'estat actual els escacs federats i de la FECV, informe del President.
Precs i preguntes, referents al retorn a la normalitat.

Els detalls addicionals de la reunió són:
•
•
•
•

•
•

Data i hora: dissabte 9 de maig de 2020 a les 12.00 hores.
Duració de la reunió: 1 hora.
Plataforma On-line per a la reunió https://www.webex.com/es/ la qual ofereix
seguretat de comunicacions amb dades encriptades.
L'accés a la reunió es fa fàcilment mitjançant un enllaç que serà remés per
email als representants dels clubs prèviament acreditats. L'acreditació es realitzarà,
abans de les 24h del divendres 8 de maig, mitjançant formulari web de la FECV, en
la mateixa notícia en la qual es publica d'aquesta circular. Un sol representant per
club, preferentment el seu president.
Accedirem tots a la plataforma amb almenys 10 minuts d'antelació per a evitar
retards en l'inici de la reunió.
Si registra un compte en aqueixa plataforma (no és necessari per a assistir a la
reunió) podrà configurar una foto estàtica com a alternativa al vídeo, foto real de la
persona que assistirà o escut del club en defecte d'això (https://cart.webex.com/signup)
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•

Depenent de si l'accés és amb un telèfon mòbil (iphone o android) o amb ordinador
(pc escriptori), és molt convenient que el dia d'abans de la reunió descarreguen la
xicoteta aplicació que corresponga a cada, per a evitar retards o poder consultarnos problemes. Les poden trobar en el següent enllaç
- PC o escriptori:
https://meetingsemea17.webex.com/webappng/sites/meetingsemea17/dashboard/d
ownload
- Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings
- Apple:
https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386
Després de descarregar-la és millor esperar-se a rebre la invitació per email per a
fer clic en l'enllaç o botó “unir-se” perquè el programa tindrà clar que ha de
configurar-se com a “convidat”. Si s'instal·la abans, cal estar molt atent a respondre
“com a convidat” durant el procés per a evitar errors

•

•

•

Es mantindran micròfons apagats dels representants convidats fins al punt 4º de
precs i preguntes. L'ordre d'intervenció el designarà el moderador de la reunió i
conforme a les preguntes que es vajan escrivint en el xat i que estiguen
relacionades amb el tema del retorn a la normalitat del nostre esport.
El nom amb el qual accedisca a la sala de la reunió ha de ser real i si pot ser afegir
el del club (per exemple “Javier Morante – C.A. PERELLO". Només es permetran
representants acreditats i amb nom d'usuari que permeta la identificació enfront de
tots els participants.
La FECV manté la seua política de privacitat per a aquest esdeveniment on-line
però és impossible impedir que un tercer grave o fotografie la seua pantalla, per la
qual cosa els participants poden decidir no connectar ni la seua webcam ni el seu
micròfon durant tota la reunió si així ho desitgen.

Una salutació,

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