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15 de juny de 2021 
 

CIRCULAR Núm. 07 / 2021 Revisada 

ASSUMPTE: II COPA EN LÍNIA D'EQUIPS D'ESCACS  DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Estimats jugadors d'escacs, 

Us convoquem a participar en aquesta activitat d'escacs llampec per equips en línia. 
 
 
DADES DE L'ACTIVITAT: 
 
 

Dies de joc: Primera jornada el dissabte 27 de març de 2021. Es disputaran 
un total de 4 jornades.  

Horari: 19.30 hores 

Duració: 75 minuts 

Organitza: FECV  

Lloc de joc: Plataforma Lichess https://lichess.org/tournament  

Ritme de joc: 3 minuts + 2 segons  

Sistema de joc: Arena Lichess, opcions Berserk i Streaks desactivats 

Inscripció: Fins al 26 de març inclòs 

Puntuació d'equip: La suma dels 5 millors jugadors de l'equip. 

Membres de 
l'equip El nombre mínim de jugadors és de 5. 

Caràcter de la 
convocatòria: Activitat recreativa no oficial. 

 
CALENDARI I SISTEMA DE COMPETICIÓ: 
 

 1a Jornada: categories Autonòmica i Provincial, segons els resultats de la I Copa. 
 2a Jornada, amb tres categories a partir de les classificacions de la primera ronda: 

Autonòmica, Preferent i Provincial. 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://lichess.org/tournament
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 3a i 4a Jornades, amb ascensos / descensos i premis després de la 4a jornada final. 

Després de la primera jornada, els 12 primers equips d'Autonòmica romandran en aqueixa 
categoria i els 5 següents passaran a formar part de la nova categoria de Preferent. A més, 
a la categoria de Preferent se li sumaran els 7 primers de Provincial, perquè aquesta nova 
categoria tinga també 12 equips. La resta d'equips formaran la categoria provincial.  

Per a les següents jornades els ascensos i descensos es determinaran amb els 4 primers i 
els 4 últims respectivament. 

 
 
PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS 
 

Poden participar jugadors amb llicència en vigor per la FECV. 

Es crearan “equips de Lichess” en la plataforma de Lichess. El jugador que participe en un 
“equip de Lichess” és jugador d'aqueix equip fins a la finalització de totes les jornades, no 
podent jugar fins i tot amb filials. 

Les noves inscripcions d'equips començaran a jugar en l'última categoria. 

En les jornades 2, 3 i 4 és possible incorporar nous jugadors que no hagen participat per un 
altre equip de Lichess en les jornades anteriors. S'ha habilitat formulari en la pàgina de 
l'esdeveniment per a les incorporacions:   
https://www.facv.org/evento/ii-copa-online-de-equipos-de-ajedrez 

És possible crear o incorporar equips filials amb el mateix nom més una lletra (“B”, “C”, etc.) 
podent haver-hi només un equip d'ells en cada categoria, no sent possible l'ascens si en la 
categoria superior ja es té un equip allí, però sí que accedirà al dret a premi conforme a la 
classificació. Anàlogament, en cas de descens, d'existir un filial en la categoria aquest haurà 
de descendir i, en el cas que ja fora l'última categoria, un sol equip reunirà els jugadors de 
tots dos dins de l'un d'ells.  

El delegat de l'equip de Lichess afegirà, mitjançant el formulari web que figura en la pàgina 
de l'esdeveniment, els jugadors nous, indicant el seu ID FIDE, nom complet, equip de Lichess 
i nom d'usuari de Lichess. 

Una vegada finalitzat el termini d'inscripció i tancats els equips no es pot inscriure cap jugador 
que siga titular en l'equip (5 primers taulers), atés que la FECV ha de disposar el temps 
necessari per a la seua revisió. Fora d'aquest termini no es garanteix, per tant, l'admissió de 
nous jugadors. 

El delegat ha d'enviar un correu d'inscripció avisant de la seua participació o usant el formulari 
de contacte del Web, reflectint el nom de l'equip.  

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/evento/ii-copa-online-de-equipos-de-ajedrez
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Si un equip participa amb un jugador no registrat o sense llicència se li penalitzarà assignant-
li 0 punts d'equip en la classificació final.  

 
PREMIS 
 

Classificat Autonòmica Preferent Provincial 
1r Equips Trofeu + 5 inscripc. Trofeu + 4 inscripc. Trofeu + 3 inscripc. 
2n Equips Trofeu + 4 inscripc.  Trofeu + 3 inscripc. Trofeu + 2 inscripc. 
3r Equips Trofeu + 3 inscripc. Trofeu + 2 inscripc. Trofeu + 1 inscripc. 
1r Individual Premium Chess24 Premium Chess24 Premium Chess24 
2n Individual Inscripció Inscripció Inscripció 

 

 Els premis són sobre les classificacions generals després de la 4a Jornada. 
 Les inscripcions premiades a un equip són a Campionats individuals FACV 

2021/2022 i seran tramitades dins d'un mateix torneig elecció del delegat. 
 El compte Premium Chess24 és per 12 mesos. 

 
POLÍTICA D'ESPORTIVITAT I JOC NET 
 

En cas de detecció de comportament poc esportiu, l'àrbitre en línia es reserva el dret 
d'expulsió del jugador o equip de l'esdeveniment i l'anul·lació del dret a premi. 

Els participants autoritzen la publicació dels seus noms reals en els diferents mitjans de 
comunicació que l'organització considere necessaris per a la difusió de l'esdeveniment (llistes 
de resultats, fotografies, etc). 

S'aconsella als participants que es familiaritzen amb les pròpies regles del lloc, que són les 
que regeixen la convocatòria. Especial atenció a les regles de joc net, esportivitat i conducta 
en línia de Lichess. Més informació en https://lichess.org/terms-of-service  

Un jugador serà eliminat de la competició si Lichess li ha tancat el compte. Els jugadors no 
poden usar en aquesta II Copa En línia més d'un compte de Lichess, jugaran les 4 jornades 
amb un únic àlies o compte i amb un únic equip. 

La Federació no serà responsable si Lichess bloqueja el compte o etiqueta a un jugador. Si 
el jugador està disconforme amb aqueixa sanció ha de dirigir-se a la mateixa plataforma de 
Lichess per a apel·lar. 

L'àrbitre en línia no atendrà cap reclamació verbal o escrita sobre denúncies de jugadors que 
utilitzen mòdul. Si un jugador sospita que algú està fent trampa, ha d'usar el botó d'informe 
en Lichess. 

 

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

Si un jugador pateix una desconnexió, el seu rellotge continuarà funcionant. Si no pot tornar 
a connectar-se, Lichess li oferirà l'opció a l'oponent de reclamar la partida o acceptar un 
empat. Depén de l'oponent l'opció a triar. 

 

ALTRES DISPOSICIONS 
 

El torneig es regirà amb les lleis dels escacs en línia de Lichess i per aquestes bases 
exclusivament. 

Tots els jugadors en donar d'alta el compte en Lichess ja accepten tots els requisits i regles 
d'aquesta plataforma, així com el seu propi funcionament, no sent possible intervindre sobre 
aquest tema la FECV. 

La classificació serà la que mostre el servidor després de 24 hores de la finalització de 
l'esdeveniment i la FECV publicarà en la seua web aquesta classificació com a definitiva. 

Les decisions de la plataforma i de l'àrbitre en línia són inapel·lables.  

L'organització no és la responsable dels problemes tècnics (connectivitat, caiguda, temps de 
demora...) en les respectives jornades i donarà per vàlida la classificació final que mostra la 
plataforma després de 24 hores. 

Segons la quantitat d'equips inscrits es podrà modificar el nombre de categories en jornades 
successives, així com els ascensos i descensos per a la segona i tercera jornada.  

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de totes les normes, tant 
generals com particulars. 

Una cordial salutació, 

 

J.A. Polop Morals 

Secretari General FECV 

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

