FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya)
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www.facv.org correo@facv.org

València a 7 d'abril de 2021

CIRCULAR Núm. 10 / 2021
ASSUMPTE: BASES DE COMPETICIÓ DEL INTERCLUBS
DIVISIÓ D'HONOR 2021
Estimats amics:
publiquem les bases que regeixen la competició Interclubs Divisió d'Honor.

DATES I HORARIS:
La competició es disputa en lliga regular de tres grups, amb 5 equips en cada grup, a doble
volta, en les dates 18-25 d'abril, 2-9-16-23-30 de maig, 13-20-27 de juny i el 3-4 de juliol es
disputaran els encreuaments pel títol en concentració. Les trobades comencen a les 10.00
hores.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I DESEMPAT:
El sistema de puntuació serà: 2 punts trobe bestiar, 1 punt trobe empatat, 0 punts trobe perdut
i, en cas d'incompareixença se li aplicarà -1 punt.
Els sistemes de desempat són els previstos en el RGC per a competicions per equips. En la
fase final pel títol només es consideraran les trobades disputades en aqueixa fase.

GRUPS, COMPOSICIÓ D'EQUIPS I RITME DE JOC:
La fase regular es disputa en tres grups, Nord, Centre i Sud. Cada grup està format per 5
equips cadascun d'ells, atenent la seua formació a criteris geogràfics.
Els equips es compondran de 8 taulers.
El ritme de joc és a 90 minuts, més 30 segons per jugada.

COMUNICACIÓ DE RESULTATS:
La FECV designarà un àrbitre principal de la competició, el qual crearà un grup de WhatsApp
amb els telèfons dels representants que designe cada equip de la competició. Almenys,
l'equip que actua com a local, pujarà una fotografia de l'acta confeccionada abans de l'inici
de la trobada i una altra amb l'acta ja signada en finalitzar el mateix. És recomanable que tots
dos equips de la trobada pugen la fotografia de l'acta per a assegurar la seua llegibilitat en el
cas que una d'elles tinguera algun defecte.
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El termini màxim per a pujar la fotografia de l'acta és l'endemà de la trobada fins a les 20
hores. Els resultats de les trobades que no es comuniquen en el temps es passaran al Comité
de Competició perquè aplique les sancions establides per l'incompliment dels terminis. La no
comunicació injustificada de l'acta i resultat suposarà una sanció d'1 punt per a l'equip
infractor.

DESCENSOS I FASE FINAL PEL TÍTOL:
Descendeix l'últim classificat de cadascun dels tres grups.
El primer classificat de cada grup disputarà la final en concentració en un cap de setmana,
dues rondes el dissabte i una el diumenge, en el lloc que convoque la FECV. La final és una
lliga a única trobada, en la qual s'enfrontaran els primers classificats dels grups. El sorteig de
números per a determinar l'ordre dels enfrontaments i colors es realitzarà després de
finalitzar la lliga regular prèvia.

ORDRES DE FORÇA.
Serà aplicable el ELO FIDE/FEDA de l'1 d'abril de 2021.
L'ordre de força podrà refer-se quan es convoquen la resta de lligues, mantenint invariables
els jugadors titulars del primer equip conforme al art.51.1 del RGC.
A l'efecte de les limitacions previstes en el RGC sobre els jugadors que ja han disputat un
nombre de partides en equip de lliga superior (art. 51.3 del RGC), el còmput serà sobre el
nombre de rondes que juga el seu equip de Divisió d'Honor, inclosa la fase final en el seu
cas per als que la disputen. Enguany es realitzarà així el càlcul atés que no es coneix de quin
equip és titular un jugador (jugador d'un equip B, C, etc. ja que els ordres de força de la resta
de categories es donaran d'alta uns mesos més tard).
Els ordres de força es confeccionaran inicialment tenint en compte les modificacions
previstes a introduir en el RGC en la pròxima Assemblea Extraordinària del 12 d'abril
referents al fet que podran participar jugadors que hagueren tingut llicència per una altra
Comunitat Autònoma si aporten la corresponent baixa (art. 8 i 49), l'obligació d'alinear
almenys un 50% de jugadors amb bandera FIDE Espanyola (desapareixent la terminologia
“estranger” de l'art. 32 i el concepte d'extracomunitari) més l'ampliació de jugadors alienables
en Divisió d'Honor fins al jugador 24 de l'ordre de forces (art. 51.5.c).

ALTRES CONSIDERACIONS
a.

Sobre
els
dispositius
electrònics
s'aplicarà
https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf

la

Circular

22/2018
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b.

c.
d.
e.
f.

Atés que en la competició per equips és imprescindible que el capità d'equip puga
estar en contacte amb jugadors que no han arribat, aquests podran disposar de telèfon
mòbil en manera silencie (s'aplicarà la pèrdua de partida si el dispositiu emet qualsevol
so). De manera excepcional, si algun jugador ha de tindre el seu mòbil encés per raons
de professió o força major, haurà de sol·licitar-lo als capitans dels equips i, en cas que
siga acceptat, se li permetrà tindre'l actiu mentre juga. La petició i la corresponent
autorització seran reflectida en l'acta pels capitans abans de donar principi la trobada.
Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel RGC de la FECV, FEDA i FIDE
o serà resolt per l'organització i la FECV.
Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de
Privacitat de la FECV https://www.facv.org/aviso-legal
La competició és vàlida per a ELO FIDE i FEDA.
A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen
de tap per a evitar vessaments.

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-almenor).

PROTOCOL PROTECCIÓ ENFRONT DEL COVID:
Per a aquests campionats són aplicable el Protocol General enfront del 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
d'aquestes bases. Està disponible en línia el formulari Covid que és obligatori respondre per
a participar en el torneig: https://www.facv.org/formulario-protocolo-covid-19.
La FECV nomenarà dos àrbitres responsables de supervisar l'aplicació del Protocol visitant
les seus de joc durant la competició. Aquests supervisors en matèria de les mesures de
protecció enfront de la Covid-19 no modifiquen la figura i competències de l'àrbitre en línia
previstes en l'art. 28 del nostre RGC.

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