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València a 24 de desembre de 2020 

CIRCULAR Núm. 37 / 2020 

ASSUMPTE: COPA FEDERACIÓ PER EQUIPS DE CLUBS 
D'ESCACS, ABSOLUTA I SUB-14  

 
 
 

Estimats amics: 

publiquem les bases que regeixen la nova competició amb la qual iniciem l'any 2021. 

 

 
INSCRIPCIÓ I TERMINIS: 

La inscripció es realitza mitjançant l'aplicació de la FECV https://www.facv.org/oficina-web 

Les fases i els terminis són: 

 La inscripció d'equips es realitzarà fins al 15 de gener de 2021. 
 Publicació provisional de grups el 19 de gener de 2021. 
 Límit reclamacions sobre els grups el 21 de gener de 2021. 
 Publicació definitiva de grups i rondes el 25 de gener de 2021. 
 Data límit per a ordres de força i direccions de seus 26 de gener de 2021. 
 Publicació d'ordres de força el 28 de gener de 2021. 

 

DATES I HORARIS: 

La competició en format lliga s'inicia el 30 de gener de 2021 i finalitza l'1 3 de març, disputant-
se les partides els dissabtes a la vesprada. La data per a la final en format copa es 
determinarà a primers de març (probablement el 20 o el 27 de març). 

Les partides comencen a les 17.00 hores en tots los grups. 

Excepcionalment, en el cas que un dissabte al matí es dispute competició provincial o 
autonòmica per edats o interuniversitària, qualsevol dels equips amb jugadors implicats, 
podria sol·licitar a la FECV retardar l'hora d'inici de la trobada d'aqueix dia a les 17.30 hores 
(sempre sol·licitant-ho amb 48 hores d'antelació). 
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RONDES PER JORNADA I RITME DE JOC: 

Cada jornada es disputen dues trobades amb l'equip contrincant, canviant colors girant la 
posició del tauler. Entre totes dues trobades hi haurà un descans de deu minuts o un altre 
període per acord mutu entre tots dos capitans. 

El ritme de joc és  a 25 minuts, més 10 segons per jugada. 

La tolerància per a arribar tard a una partida s'estableix en la caiguda de bandera. 

 
SISTEMA COMPETICIÓ, PUNTUACIÓ I DESEMPATS: 

La competició es disputa per equips a 4 taulers i serà avaluada per a ELO FIDE Ràpid. 

En una primera fase la FECV conformarà grups tenint en compte les distàncies de 
desplaçament. 

Si hi ha inscripcions suficients en categoria Sub-14 es formaran grups d'aqueixa edat. En cas 
contrari participaran dins de la categoria Absoluta. 

Cada província tindrà el seu podi, en categoria Absoluta i Sub-14. 

En una primera fase els equips de cada grup s'enfrontaran en lliga regular en un nombre de 
rondes que es determinarà quan es tanquen les inscripcions i es coneguen els grups i abans 
de publicar el calendari definitiu de la competició. El que juga com a local portarà blanques 
en el primer tauler del primer enfrontament, canviant tots de color en el segon enfrontament. 

En una segona fase, els equips classificats (primer/us posat/s de cada grup) s'enfrontaran 
en sistema Copa (eliminatòries) en la seu que la FECV determine i a un ritme de joc que 
permeta l'avaluació de ELO ràpid i resoldre les trobades en una jornada. El número de 
classificats el determinarà la FECV quan es tanquen les inscripcions i es coneguen els grups 
i abans de publicar el calendari definitiu de la competició. 

El sistema de puntuació serà: 

 2 punts enfrontament guanyat. 
 1 punt enfrontament empatat. 
 0 punts enfrontament perdut.  
 En cas d'incompareixença se li aplicarà -1 punt.  

Els sistemes de desempat per a la fase 1 són els previstos en el RGC per a competicions 
per equips. Per a la fase 2, són: (I) Sistema holandés (primer tauler suma 4 punts, segon 3, 
etc.) (II) Resultat del primer tauler, en cas de taules, el segon, etc. (III) Queda primer l'equip 
que va jugar amb negres (hi ha sorteig de color en les eliminatòries). 
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EQUIPS: 

Totes les categories es juguen a 4 taulers i alternant colors de l'1 al 4. 

Els clubs poden inscriure quants equips desitgen, tant en la categoria general Absolut com 
en Sub-14. 

No és obligatori anotar les partides. Si que és obligatori emplenar acta de cada enfrontament, 
detallant en cada tauler el jugador amb el nom complet i el resultat, així com finalitzar la 
mateixa amb les signatures de tots dos capitans. 

En la confecció dels grups, la FECV repartirà els equips d'un mateix club i categoria inscrita 
atenent, preferentment, els següents criteris: 

1. No acumular més de tres equips d'un mateix club en un mateix grup i el seu 
enfrontament es resoldrà en les primeres rondes. 

2. No coincidiran equips amb lletres successives en un mateix grup si el club haguera 
inscrit més de 4 equips. Per exemple: Si un club tinguera inscrits 5 equips, A, B, C, 
D i E, l'equip B i D jugarien en un grup diferent. 

3. Atenent la proximitat geogràfica. 

 

ORDRES DE FORÇA i ELO: 

L'ordre de forces és únic per al club i tots els seus jugadors que participen en aquesta 
competició, és a dir, afectarà a tots els equips inscrits. 

L'ordre de forces que ha de presentar cada club és només per a aquesta competició, si bé 
cal recordar que la llicència és anual i el jugador no podrà canviar de club en el mateix any, 
però sí que podrà canviar d'ordre en la competició Interclubs 2021. 

Serà possible incorporar nous jugadors a l'ordre de forces fins a les 23h del dimecres anterior 
a la cinquena jornada. 

El criteri per a l'ordre de forces serà el que determine cada club. La FECV recomana 
confeccionar-ho amb base al ELO Estàndard, encara que el torneig s'avalue per a ELO 
Ràpid, atés que és el ELO més estable i el que posseeixen la majoria de jugadors. 

Serà aplicable el ELO FIDE Ràpid de l'1 de gener  de 2021. 

Els jugadors s'asseuran en ordre. En una sala de joc amb diversos equips l'ordre no es pot 
alterar i haurà de ser correlatiu. 

Els jugadors de l'1 al 4 són titulars de l'equip A i no podran jugar en equips inferiors, lus 
jugadors del 5 al 8 són titulars de l'equip B i no podran jugar en equips inferiors, encara que 
en superiors sí, i així successivament en tots els equips d'un mateix club. 
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Els jugadors de reemplaçament o substitució no hauran d'haver disputat, ni disputaran, 
partides amb un altre equip del club d'aqueix mateix grup, podent-se alinear jugadors d'un 
altre equip filial que juguen en un altre grup diferent i aquells altres que encara no hagen 
jugat en cap fins a aqueix moment. 

 
COMUNICACIÓ DE RESULTATS: 

Els clubs que jugan com a equip local hauran de manar fotografia llegible de l'acta a l'àrbitre 
del torneig mitjançant les aplicacions per a mòbils WhatsApp o Telegram en finalitzar la 
trobada, amb hora límit el diumenge següent a les 23h si hagueren sorgit causes que 
impediren realitzar la comunicació el mateix dissabte. 

Els resultats de les trobades que no es comuniquen en el temps establit i concorreguera 
reiteració, es penalitzaran amb -1 punts en la classificació general. 

Els resultats oficials seran publicats al llarg del diumenge en la web de la FECV. 

 

LOCALS DE JOC: 

Si una ronda un equip té algun jugador amb necessitat que la seu local estiga adaptada haurà 
de confirmar aquesta circumstància a través de la FECV amb almenys 8 dies d'antelació, per 
a resoldre els tràmits oportuns. Si no fora possible oferir per part de l'equip local una seu 
adaptada, l'equip local passarà a ser el visitant en aqueixa trobada a efectes només del 
desplaçament. 

Si per causes sobrevingudes per la pandèmia un club no disposara de local, aquest ha de 
comunicar-lo a la FECV perquè es puga comunicar als equips afectats que aquest club 
actuarà aqueixa jornada com a visitant, només a l'efecte de desplaçament.  

 
ÀRBITRE DE LA COMPETICIÓ I RECLAMACIONS: 

La FECV designarà un àrbitre de la competició el qual actuarà on-line o de manera 
telemàtica. 

Les reclamacions hauran de ser realitzades mitjançant trucada telefònica a l'àrbitre del 
torneig, el qual prendrà les decisions que considere atenent totes les parts implicades. 

L'àrbitre emetrà una resolució conforme a les bases d'aquesta competició, el RGC, les Lleis 
dels Escacs i Reglaments FIDE / FEDA. L'àrbitre podrà basar-se o no en articles referents a 
la competició Interclubs en allò que ací no s'haja especificat, tenint en compte sempre que 
aquesta competició és de nova creació i que el RGC pot contindre contradiccions sobre les 
bases i filosofia per les quals s'organitza la Copa Federació. 
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En cas de disconformitat amb la resolució arbitral, el Club pot apel·lar la decisió al Comité de 
Competició, sent en aquest cas el termini de tres dies naturals a partir de l'endemà de la 
notificació de la resolució arbitral. Cada recurs al Comité requereix d'un depòsit previ de 
fiança de 39 €. 

 

TROFEUS I ASCENSOS: 

Obtindran trofeu els podis (Campió, Subcampió i Tercer Classificat) de cada categoria i de 
cada província .. 

La classificació d'aquesta primera edició servirà de base per a establir categories addicionals 
a l'any següent si així es determinara en una possible segona edició. 

 

PROTOCOL ENFRONT DE LA COVID-19: 

És aplicable el Protocol General de la FECV vigent que està publicat en la pàgina d'inici de 
la Web, més l'annex particular que acompanyará a aquestes bases i tota la legislació vigent 
en cadascuna de les jornades. 

L'equip local és el responsable d'aportar els mitjans de prevenció previstos i el seu capità 
serà el responsable d'aplicació del protocol. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS: 

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

En atenció al fet que en la competició per equips és imprescindible que almenys el 
capità d'equip puga estar en contacte amb jugadors que no han arribat o amb altres 
equips, per a preveure qualsevol tipus de necessitat la FECV permet als capitans 
d'equip disposar de telèfon mòbil, sempre que estiga en silenci i se li aplicarà la pèrdua 
de partida si sona durant la mateixa (interpretant “sonar” qualsevol so que emeta el 
mòbil). 

S'estableix que, de manera excepcional i per raons de professió o força major, si algun 
jugador ha de tindre el seu mòbil encés, haurà de sol·licitar-lo als capitans dels equips 
i en cas que siga acceptat, se li permetrà tindre'l actiu mentre juga. Aquesta petició i la 
corresponent autorització, quedarà reflectida en l'acta pels capitans, abans de donar 
principi la trobada. 
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b. 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. El Reglament General 
de Competicions disponible en:  https://www.facv.org/2019/asambleadiciembre/2019-
rgc-21dic19.pdf  

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

 

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. 

Una salutació, 

 

 

 

Signat: José A. Polop Morals 

(Secretari General de la FECV) 
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