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València a 7 de gener  de 2021 

CIRCULAR Núm. 01 / 2021 

ASSUMPTE: PROGRAMA DE DETECCIÓ DE JOVES 
TALENTS ENTRE LES JUGADORES 
D'ESCACS DE LA FECV. “IMPULSANT LA 
DAMA DELS ESCACS” 

 
Estimats amics/as: 

Iniciem un nou programa dins del nostre compromís de secundar i augmentar la participació 
de la dona en el nostre esport. 

Som coneixedors que hi ha clubs que no tenen un gran nombre xiquetes associades i 
pensem que pot ser positiu que participen d'activitats amb nombroses xiquetes de diferents 
clubs de la mà de la FECV, així es podran crear llaços d'amistat, sorgiran fortes motivacions 
addicionals per a continuar jugant als escacs i també podrem crear altres activitats per a 
elles més endavant.  

El programa està dirigit a jugadores en edat Sub-14, és a dir, nascudes l'any 2007 i 
posteriors. La configuració de grups es realitzarà inicialment per edats, podent els 
entrenadors del programa reconfigurar els grups sota criteris esportius conforme avancen 
les sessions i es tinga millor coneixement de les diferents capacitats. 

Per a començar el programa, i adaptant-nos a les circumstàncias actuals, la proposta 
arranca amb un conjunt d'entrenaments formatius on-line de 30 hores de duració a repartir 
al llarg de l'any, excepte els mesos de juliol i agost. Les sessions seran grupals amb entre 
6 i 8 esportistes en principi, l'entrenador consensuarà dia i horari amb cada grup i la duració 
màxima per sessió serà d'una hora. La programació mensual prevista és (mes/ hores): 
febrer 4h, març 4h, abril 4h, maig 4h, juny 4h, setembre 2h, octubre 4h i noviembre 4h. 

 
INSCRIPCIÓ: 

 Fins a les 23h del dia 25 de gener del 2021. 
 Mitjançant formulari web publicat al costat d'aquesta circular. 
 Quota d'inscripció 50 € (s'abonaran a partir de la publicació dels grups fins al 28 de 

febrer de 2021). 
 Requisits de la candidata: tindre llicència FECV 2021 i haver nascut en el 2007 o 

posteriors. 
 Les inscripcions les realitza el Club i de forma agrupada. 
 Places oferides 32, per ordre d'inscripció si se superen. 

 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org


  

 

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 
 

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

El programa compta amb suport econòmic per part de la FECV superior al 60%. 
 

PROTOCOL PROTECCIÓ Al MENOR DE LA FECV: 

Les activitats de la FECV estan baix 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, 

Una salutació, 

 

 

 

Signat José A. Polop Morals 

(Secretari General de la FECV) 
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