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València a 9 de setembre de 2020 

CIRCULAR Nº 25 / 2020 
ASSUMPTE: TERMINI PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE 

SEUS ZONALS PER ALS CAMPIONATS 
PROVINCIALS 

 
 

Estimats amics, 

Amb  la publicació d'aquesta circular obrim el termini perquè els clubs d'escacs associats a 
la FECV puguen presentar les seues propostes de seu per als campionats provincials. 

La data límit és el 18 de setembre i les propostes es realitzaran mitjançant el formulari 
web que s'habilita amb la publicació de la circular. 

Les línies generals de la competició són: 

 Realitzar-la mitjançant micro-seus d'entre 30-50 jugadors, en un format open per a 
facilitar que totes les categories puguen jugar i reduir desplaçaments.  

 No hi ha límit de seus zonals. 
 Nombre de rondes: 6 
 Dates: 3,17,24,31 d'octubre i 7,14 de novembre. 
 La FECV determinarà el nombre de seus i jugadors per seu una vegada analitzades 

totes les propostes, en funció de la seua superfície i localització geogràfica. 
 La FECV facilitarà els àrbitres, hidrogel, màscares, productes de neteja i desinfecció 

més quantes mesures addicionals al protocol general front la COVID publicat 
s'afigen a través de les bases de la convocatòria. 

 La FECV facilitarà el material esportiu i valorarà que les seus proposades pogueran 
aportar jocs i rellotges. 

 El club ha de comprometre's en la seua proposta a la neteja i desinfecció de la sala, 
taules i cadires a més del material esportiu abans de la celebració de cada ronda. 

 

Una salutació,     

 

Signat: José  A. Polop Morals 

(Secretari General de la FECV) 
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