
   

 

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 

 

 

 

 
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 núm. 34 de la secció 2a. CIF: G-46402434 
 

València a 13 de juny de 2020 

CIRCULAR Nº 17 / 2020 

ASSUMPTE: AUTONÒMIC PER EDATS  

 

 

Estimats amics,  

Convoquem aquests campionats i dada la situació especial provocada pel Covid-19 es 
desenvoluparán amb reglamentació i mesures extraordinàries i sota un Protocol Covid-19 
FECV el compliment del qual és obligatori. 

 

DADES DEL TORNEIG: 
 

Dies de joc: 27 (sub-8 i sub-10) i 28 (sub-12 i sub-18), de juny de 2020 

Horari: 9:15h recepció jugadors protocol Covid-19 FECV. 
Rondes, de 10.30 a 13.30 hores i de 15.15 a 17.30 hores. 

Organitza: FECV 

Colꞏlaboren: C.E. Els Voltors 

Local de joc: Saló Santa Creu. Av. Els Moles, s/n,  
46650 Canals, València  

Ritme de joc: 10 minuts per jugador +3 segons per moviment 

Categories: Sub-8, Sub-10, Sub-12 i Sub-18 

Sistema de joc: Lligues grups de 6 i suís en les 3 últimes rondes. 

Tolerància: Caiguda de bandera. 

Inscripció: Fins al 22 de juny, inclusivament. 

Avaluació ELO: No 
 
 

Sistema de joc:  

 Les 5 primeres rondes es formaran dos grups de 6 jugadors i disputaran una lliga. Els 
imparells segons ranking formaran el grup A i els parells el grup B. 

 Les tres últimes rondes, tots els jugadors de tots dos grups s'uneixen en un suís 
respectant en ell els aparellaments i puntuacions de la fase prèvia. 
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Horari de joc aproximat: 

 9:15h: Recepció de jugadors i tutors per al control del protocol Covid-19. 
 De 10:30h a 13:30h es jugaran les 5 primeres rondes. 
 De 13.30 a 15:00h descanse / menjar. 
 De 15:15h a 17:30h de jugaran les 3 últimes rondes. 
 17:30h entrega de premis de manera individual i sense públic 

 

INSCRIPCIÓ: 

Fins al 22 de juny de 2020 

Lloc: l'oficina Web de la FECV    https://www.facv.org/val/oficina‐web‐ajedrez‐fecv 

Quota d'inscripció: gratuïta  

Els inscrits tenen l'obligació de comprovar els llistats que es publicaran en l'enllaç de 
l'aplicació fins al dia 23 de juny, sent el dia 24 de juny fins a les 13:00h el límit per a fer 
reclamacions telefòniques a la FECV. Una vegada tancat aquest termini es podrien admetre 
inscripcions fins a completar les places oferides per a cada edat. 

Donada la situació excepcional provocada pel Covid-19, el desenvolupament de la Final és 
limitada a un número reduït de participants i s'estableix de la següent forma: 

 Classifiquen el primer i segon esportista de la general de cadascuna de les tres finals 
provincials (6 en total). 

 Classifiquen les millors jugadores femenines de la general quan no hagen ocupat 
plaça conforme l'apartat anterior i de cadascuna de les tres finals provincials. 

 Els millors ELOs de jugadors, fins a completar 12 participants. 

Els jugadors de l'Annex I tenen l'obligació de confirmar a la FECV la seua participació en el 
torneig. Als Campions/as de cada categoria d'Alacant, Castelló i València se'ls abonaràn les 
despeses per desplaçament, segons el que es disposa per la FECV per a aquestes 
competicions. 

Tots els esportistes del campionat tindran el menjar pagat per l'organització en el lloc 
previst per a això (el propi saló Santa Creu) sempre que informen prèviament que es 
queden a menjar. És possible que l'acompanyant puga reservar el seu menjar en el mateix 
local (data límit per a reserves el dijous 25 de juny). En la web es publicarà el menú i el preu 
per a acompanyants. 
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PREMIS:  

Trofeus als tres primers classificats de cada categoria. 

Trofeu a la millor jugadora classificada de cada categoria (acumulable). 

Els Campions autonòmics així com les primeres classificades femenines es classificaran per 
als respectius Campionats d'Espanya, en representació de la Comunitat Valenciana i en les 
condicions que marque el conveni de col·laboració entre la FEDA i la FECV per a l'any 2020. 

En cas que el Campió ja estiguera classificat per al campionat d'Espanya per la Copa de 
Campions Infantil, es classificarà com a Campió Autonòmic i els drets de plaça de la Copa 
de Campions passen al subcampió autonòmic, en les condicions del conveni entre la FEDA 
i la FECV per a l'any 2020. 
 

PARTICIPACIÓ:  

Poden inscriure's jugadors amb llicència FECV 2020 i que no hagen tingut llicència en una 
altra Comunitat enguany. 

Les categories Sub-14 i Sub-16 es disputen en els Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana, per la qual cosa els jugadors d'aquestes edats que vulguen participar lo faran en 
la categoria Sub-18. 

Categories per Edats: 

 Categoria Sub 8: Nascuts/as any 2012 i posteriors. 
 Categoria Sub 10: Nascuts/as any 2011 i 2010. 
 Categoria Sub 12: Nascuts/as any 2009 i 2009. 
 Categoria Sub 18: Nascuts/as any 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007. 

Depenent del nombre de jugadors inscrits en cada categoria, podria alterar-se el nombre de 
rondes, ritme, sistema de joc o agrupar-se algunes categories per a poder realitzar la 
competició amb un nombre mínim de jugadors. 

DESEMPATS:  

 Suís: (1) Resultat Particular (2) Bucholtz FIDE –pitjor (3) Bucholtz FIDE total (4) 
Sonnenborn-Berger (5) Elo mitjà dels oponents. 

 Lliga: (1) Resultat particular (2) Major quantitat de Victòries (3) Sonneborn-Berger (4) 
Sistema Koya. 

 

DELEGATS: 

No s'acreditaran delegats donada la limitació d'accés a la sala de joc. 
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ALTRES CONSIDERACIONS: 

a. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes encara que siguen 
justificades, suposarà la retirada del torneig.  

b. Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018 ( 
https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf). 

c. S'iniciarà expedient davant el Comité de Competició: 
i. A tot aquell jugador que s'inscriga i no es presente, sempre que l'absència no 

resulte degudament justificada en el termini de dos dies, la qual cosa serà valorat 
pel Comité de Competició de la FECV. 

ii. A tot jugador que es retire del torneig i no justifique dins dels dos dies següents a 
la ronda la seua retirada podrà ser sancionat i haurà de pagar el triple de la seua 
inscripció en el següent torneig individual de la FECV. 

d. Sobre els dispositius electrònics s'aplicarà la Circular 22/2018   
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf). 

e. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen 
de tap per a evitar vessaments. 

f. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la 
FECV, FEDA i FIDE o serà resolt per l'organització i la FECV. 

g. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de Privacitat 
de la FECV ( https://www.facv.org/aviso-legal ) 

h. Els aparellaments d'aquest Campionat es realitzaran amb Swiss-Manager. 
i. La FECV designarà un Coordinador i un Responsable Mèdic dins de les mesures del 

protocol FECV Covid-19 i tots dos estaran presents en el torneig. Les seues directrius i 
instruccions seran d'obligat compliment per a jugadors i acompanyants. 

 

PROTOCOL PROTECCIÓ Al MENOR DE LA FECV: 

Els tornejos de la FECV estan subjectes a l'aplicació del  “Protocol de la Federació d'Escacs  
de la Comunitat Valenciana per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l'assetjament i 
abús sexual” publicat en la pàgina Web de la FECV (https://www.facv.org/proteccion-al-
menor). 

 

A l'espera que us animeu a participar, rebeu una cordial salutació, 

 

 
Signat: José A. Polop Morals 

Secretari General FECV 
 


