FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya)
Telèfon: 963153005
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València a 16 de març de 2021

CIRCULAR Núm. 04 / 2021
ASSUMPTE: OBERTURA TERMINI PROPOSADES DE
SEUS PER ALS CAMPIONATS PROVINCIALS

Estimats amics,
Amb la publicació d'aquesta circular obrim el termini perquè els clubs d'escacs puguen
presentar les seues propostes de seu per als Campionats Provincials.
La data límit és el 26 de març.
Les propostes es realitzaran mitjançant el formulari web que s'habilita amb la publicació de
la circular.
Les línies generals de la competició són:












Micro-seus d'entre 30-50 jugadors.
La categoria Absoluta només tindrà una seu per província i la resta de categories
jugaran en format open en la seus seleccionades.
No hi ha límit de seus.
Nombre de rondes: 7
Dates: 17 i 24 d'abril, 1, 8,15, 22 i 29 d'maig.
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 designarà un àrbitre per a cada seu i facilitarà material de prevenció enfront
de la Covid-19.
Es valorarà que les seus puguen aportar jocs i rellotges.
El club sede 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
i rebrà una ajuda de 200€ per part de la FECV.
El club seu disposarà de 5 inscripcions per als seus jugadors.

Una salutació,

Signat: José A. Polop Morals
(Secretari General de la FECV)
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