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València a 24 de juny de 2020 

 

CIRCULAR Nº 20 / 2020 

ASSUMPTE: QUALIFICACIÓ DE COMPETICIONS (II) 

 
  

Estimats associats, 

Donada la situació extraordinària provocada pel COVID-19 va caldre cancel·lar el Circuit de 
tornejos del 2020, les proves del qual entraven en el Calendari Oficial de la FECV (COFECV). 
Això estava regulat en la Circular 02/2020. Ara que estem rebent sol·licituds de proves per a 
entrar dins del COFECV és necessari un mínim de regulació a tal fi amb la nova situació. Per 
tant, aquesta circular complementa la 02/2020 referent a proves en el Calendari Oficial. 

 
SOL·LICITUD PROVES COFECV I PROCEDIMENT: 
 
Característiques de les proves sol·licitants durant el període de nova normalitat:  

a. La modalitat dels tornejos pot ser individual o equips, oberta (Open) o tancats, 
totes 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. 

b. El ritme de joc pot ser tant estàndard, com a ràpid i llampec. 
c. No es requereix mínim en quantia de premis / regals. 
d. No es requereix un mínim d'aforament. 
e. No hi ha taxes ni aportacions a bosses de premis. 
f. La prova ha de ser avaluada per a ELO FIDE i FEDA de la seua modalitat. 
g. La data per a la seua celebració ha d'estar lliure en el COFECV o complir una 

distància d'almenys  50 Km amb una altra prova coincident no convocada per la 
pròpia FACV prèviament. Els tornejos amb menys de 20 participants no tindran la 
limitació per distància. 

h. Sobre els àrbitres del torneig: l'organitzador del torneig (normalment un Club) 
proposarà un equip arbitral que complisca els requisits necessaris per a 
l'avaluació de ELO FIDE. 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 l'organitzador 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 
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àrbitres es realitzarà conforme la Circular 05/2019 i l'organitzador obtindrà la 
corresponent factura de la FECV pels arbitratges del seu torneig. 

i. Els organitzadors inclouran en la seua publicitat el logotip de la FECV com a 
entitat col·laboradora.  

j. El torneig està obligat a constituir un Comité de Competició del Torneig. 

 

Termini de sol·licitud:  

Totes les qualificacions de tornejos hauran de sol·licitar-se amb almenys 60 dies 
naturals d'antelació a la data d'inici de la prova, salve amb les certificacions 
federatives en aquells casos en què una convocatòria d'ajudes o subvencions 
Públiques requeriscan un termini menor per a la seua presentació. 

 

Lloc i documentació:  

La sol·licitud es realitzarà mitjançant formulari que habilite a aquest efecte la FECV 
en el seu Web (https://www.facv.org/formulario-elo-certificados), adjuntant el projecte 
esportiu amb la documentació necessària per a respondre els aspectes a tindre en 
compte descrits en l'Article 47 dels Estatuts, els quals són: 

a. Nivell Tècnic de la Competició. 
b. Tradició de la Competició. 
c. Importància de la competició a nivell Autonòmic. 
d. Capacitat i experiència de l'organitzador. 
e. Validesa dels resultats a aquest efecte de participació en competicions nacionals. 
f. Compliment dels requisits tècnics, sanitaris, de seguretat i qualsevol altre exigit 

per la normativa aplicable. 

És possible admetre com a projecte les Bases del torneig en procediments urgents 
amb poc termini. 

Cadascun d'aquests apartats rebrà la valoració de: “Favorable” o “Desfavorable” o 
“No procedeix”. Una valoració desfavorable en qualsevol dels apartats motivarà 
automàticament una denegació de la sol·licitud. 

És imprescindible presentar declaració responsable, conforme a model que facilitarà 
la FECV en Web (https://www.facv.org/documentos-facv.html), signada pel 
Representant Legal de l'entitat sol·licitant. 

 

 

 

https://www.facv.org/formulario-elo-certificados
https://www.facv.org/documentos-facv.html
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Sol·licitant:  

Clubs associats a la FECV el representant legal de la qual (el President) signarà la 
sol·licitud o el projecte esportiu a presentar. 

Altres entitats no associades a la FECV o persones físiques prèvia signatura de 
conveni regulador. 

 

Termini de qualificació:  

La FECV respondrà les sol·licituds presentades en termini i forma abans dels 60 dies 
naturals des de la sol·licitud, conforme a l'Article 47.2 dels Estatuts, excepte amb les 
certificacions federatives en aquells casos en què una convocatoria d'ajudes 
Públiques requerisca un termini menor per a la seua presentació. 

  

 

Una salutació, 

 

 

Signat: José A. Polop Morals 

Secretari General FECV 
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