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València a 5 d'octubre de 2020 

CIRCULAR Nº 28 / 2020 

ASSUMPTE: II TORNEIG INTERNACIONAL D'ESCACS 
COSTA BLANCA 

Estimats amics: 

Us convoquem a participar en aquest torneig d'escacs llampec. 

DADES DEL TORNEIG: 

Dies de joc: 11 d'octubre de 2020 

Horari: 11:00 hores a 14:00 hores 

Organitza: FECV / Aj. Dénia 

Local de joc: Llunatics, Ronda dels Muralles, 42, Dénia 

Ritme de joc: 3 minuts amb increment de 2 segons per jugada 

Sistema de joc: Suís a 8 rondes 

Tolerància: Caiguda de bandera 

Inscripció: Fins al 8 d'octubre o esgotar aforament del local 

Avaluació ELO: No 
Aforament: 64 jugadors 

INSCRIPCIÓ: 

Fins al 8 d'octubre (inscripció i pagament) o aconseguit l'aforament  del local. 

Lloc: Oficina Web de la FECV  https://www.facv.org/oficina-web 

Inscripcions de jugadors fora de la Comunitat Valenciana utilitzant el formulari de contacte 
(https://www.facv.org/contactar) indicant el número FIDE en cas de tindre-ho i adjuntant 
justificant de pagament. 
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 Quota d'inscripció General: 15 €
 Quota  jugadors amb llicència FECV: 10 €
 (MI/GM WIM/WGM amb llicència FECV lliure)

Número de compte: 
 [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228
 [Bankia] ES73 2038 6585 7330 0051 9995

Les dades de la inscripció i el justificant de pagament s'aportaran a través de l'Oficina Web 
de la FECV. No s'inscriurà cap jugador que no haja enviat el justificant de pagament. No 
s'admetran inscripcions fora de termini en cap concepte. Per a sol·licitar la factura s'haurà 
d'emplenar el camp observacions del formulari detallant els noms dels jugadors que 
correspon al pagament adjuntat. 

L'aparellament de la primera ronda es publicarà a la sala de joc 15 min abans. Qui amb 
posterioritat a la publicació de la primera ronda, demostrara haver realitzat la seua 
inscripció en forma i data, se li aparellarà en la ronda 2 amb 0 punts. 

PREMIS:
General: 

 Campió 250 €  +Trofeu 
 Subcampió 200 €  +Trofeu 
 3r 150 €  +Trofeu 
 4t 100 €   
 5é  80 € 
 6é  75 € 
 7é  70 € 
 8é  65 € 

-2000 ELO FIDE ESTÀNDARD*
 1r  60 € 
 2n  55 € 

-1800 ELO FIDE ESTÀNDARD*
 1r  50 € 
 2n  45 € 

Local 
 1r Local  40 € 

TOTAL 1.200 € 

(*) El ELO FIDE Blitz es tindrà en compte quan no existisca ELO FIDE Estàndard. Els 
premis no són acumulables is e assignan per ordre de major quantia econòmica. Als premis 
-2000, opten també els jugadors de menys de 1800. Es consideren Local a jugadors del
club del municipi o, en defecte d'això, empadronats en ell.
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Els premis s'abonen mitjançant transferència bancària i estan subjectes a retenció d'IRPF 
conforme la legislació vigent i atés que el percentatge a aplicar varia en funció del país de 
residència, els jugadors amb nacionalitat diferent a l'espanyola hauran d'aportar còpia del 
NIE per a poder cobrar els premis. 

 

PARTICIPACIÓ:  

Poden participar tots els jugadors que cursen inscripció correctament. 

 

DESEMPATS:  

Després de finalitzar l'última ronda l'àrbitre principal realitzarà un sorteig de l'ordre 
d'aplicació d'alguns d'ells. L'ordre serà: 1r: A, 2n al 4a: sorteig entre {D, E i F}, 5°: B i 6é: C. 

(A) Resultat particular (B) Major quantitat de Victòries (C) Major quantitat de partides 
jugades amb negres. Les partides no disputades comptabilitzen com a blanques (D) 
Buchholz eliminant el pitjor resultat (E) Buchholz total (F) Sonneborn-*Berger. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

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

b. La FECV es reserva el dret d'inscriure  jugadors.  
c. Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018 

(https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf). 
d. 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 l'individual 2021 si desitja participar en aquest. 

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

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

g. 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. 

h. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de 
Privacitat de la FECV (https://www.facv.org/aviso-legal) 
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i. Per a percebre premis, trofeus i regals s'haurà d'estar present a la sala de joc en el 
moment de la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada 
prèviament i la justificació de la qual siga acceptada pel Director del Torneig o, en el seu 
cas, per l'Àrbitre Principal. 
 
 

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). 

 

PROTOCOL PROTECCIÓ ENFRONT A LA COVID : 

Per a aquests campionats és aplicable el Protocol General enfront a la COVID-19 de la 
FECV (publicat en la portada de la web https://www.facv.org/ ) i tota aquella legislació i 
normativa municipal en aquesta matèria. 

El Protocol General es complementa amb les mesures específiques descrites en l'Annex I 
d'aquestes bases. 

Preguem a tots els interessats a participar que lligen tots dos documents atés que 
modifiquen i condicionen substancialment les condicions per a jugar respecte a com es 
desenvolupaven els tornejos abans de la pandèmia que travessem. 

 

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

 

 

 
Signat: José A. Polop Morals 

Secretari General FECV 
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