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València a 20 de juny  de 2021 

CIRCULAR Núm. 15 / 2021 

ASSUMPTE: OBERT INTERNACIONAL VALÈNCIA 
BRESSOL DELS ESCACS. BASES. 

 
Estimats amics: 

Us convoquem a participar en aquest esdeveniment que commemora l'origen valencià 
dels escacs que coneixem hui dia https://www.origenvalencianodelajedrez.com/ 
 
 
DADES DEL TORNEIG: 
 
 

Dies de joc: 19 al 25 de juliol  de 2021 

Horari: 09:30 hores rondes matutines, 16:30 hores rondes vespertines 

Organitza: Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana 

Local de joc: Antic Mercat, C/ Cervantes 1, Torrent (València--Espanya) 

Ritme de joc: 90 minuts amb increment de 30 segons per jugada 

Sistema de joc: Suís a 9  rondes 

Tolerància: 15 minuts de l'hora oficial d'inici 
Inscripció: 90 places en un primer termini fins al 30 de juny. 

X places restants en un segon període fins al 12 de juliol. 
 
Mitjançant el formulari Web en:  
https://www.facv.org/evento/valencia-cuna-del-ajedrez-torneo-de-ajedrez 
 
Quotes d'inscripció: 

 50 € General 
 30 € Jugadors amb llicència FECV 
 Titulats GM/IM WGM/WIM lliure de quota.  
 Titulats GM poden consultar condicions en  

origenvalencianodelajedrez@facv.org 

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

 
Les dades de la inscripció i el justificant de pagament s'aportaran a través 
del formulari Web d'inscripció al torneig. No s'inscriurà cap jugador que 
no haja enviat el justificant de pagament.  
 

Avaluació ELO: FIDE i FEDA / Configurat per a l'obtenció de Normes FIDE 
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PREMIS:  
 

El torneig compta amb un total de 5.300,00 € en premis. 

 
General 

 
Jugadors FECV  

 
Especials 

  
 

  
 

  

1r  1.000,00 €  Trofeu 1r  240,00 €  
 

1r Femenina  105,00 €  
2n  800,00 €  Trofeu 2n  170,00 €  

 
1r Veterà +65  95,00 €  

3r  600,00 €  Trofeu 3r  120,00 €  
 

1r Local  85,00 €  
4t  400,00 €  

 
4t  90,00 €  

 
1r Sub-2000  75,00 €  

5é  300,00 €  
 

5é  80,00 €  
 

1r Sub-1800  65,00 €  
6é  250,00 €  

 
6é  70,00 €  

 
1r Sub-18  55,00 €  

7é  200,00 €   7é  60,00 €   1r Sub-16 Chess24 
8é  150,00 €   8é  50,00 €   1r Sub-14 Chess24 
9é  130,00 €  

     10é  110,00 €  
     

 

El ELO FEDA es tindrà en compte quan no existisca ELO FIDE. Els premis no són 
acumulables i s'assignen  per ordre de major quantia econòmica. Als premis -2000, opten 
també els jugadors de menys de 1800. Els Sub-18 16 i 14 són categories tancades. Es 
consideren Local a jugadors del club del municipi amb llicència FECV en vigor. Chess24 és 
llicència premium 12 mesos. 

Els premis s'abonen mitjançant transferència bancària i estan subjectes a retenció d'IRPF 
conforme la legislació vigent.  

La FECV podrà sol·licitar aportar còpia del DNI/NIE per a poder pagar els premis. 

 

PARTICIPACIÓ:  

Els participants amb bandera FIDE per Espanya han d'estar federats. Els participants amb 
bandera FIDE diferent a ESP han de posseir codi FIDE. 

 

DESEMPATS:  

Després de finalitzar l'última ronda es realitzarà un sorteig de l'ordre d'aplicació entre els 
numerats del 2 al 5 :  

(1) Resultat particular (2) Buchholz eliminant el pitjor resultat (3) Performance (4) 
Sonneborn-Berger (5) Major quantitat de Victòries i (6) Major quantitat de partides 
jugades amb negres. Les partides no disputades comptabilitzen com a blanques. 
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CALENDARI I HORARIS:  

 

Ronda 1 19 juliol 16:30h Ronda 4 21 juliol 16:30h Ronda 7 23 juliol 16:30h 

Ronda 2 20 juliol 09:30h Ronda 5 22 juliol 16:30h Ronda 8 24 juliol 16:30h 

Ronda 3 20 juliol 16:30h Ronda 6 23 juliol 09:30h Ronda 9 25 juliol 09:30h 

 

BYES:  

S'admetran 2 byes de ½ punt a excepció de les dues últimes rondes. S'admetrà 1 bye de 0 
punts. Només se sol·licitaran els byes a l'àrbitre del torneig. 

La resta se sol·liciten per a les següents rondes a la sala de joc mitjançant l'imprés 
corresponent i fins a 1 hora després d'haver iniciat la ronda de joc. 

La totalitat de byes es poden sol·licitar abans d'iniciar el torneig si el jugador ja ho desitja. 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

1. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen 
justificades, suposarà la retirada del torneig. Limitació: si el jugador ja ha sol·licitat 
un bye de 0 punts no podrà ja justificar una incompareixença. 

2. La FECV es reserva el dret d'inscriure jugadors. 
3. La vestimenta i neteja personal dels participants serà l'adequada per a un torneig 

d'escacs, sent potestat de l'organització l'expulsió  d'aquell participant que no 
atenga les instruccions que poguera rebre referent al director del torneig. 

4. Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018 
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf). 

5. S'iniciarà expedient davant el Comité de Competició a tot aquell jugador que 
s'inscriga i no es presente, així com amb aquells que es retiren si avisar a l'àrbitre, 
sempre que l'absència no resulte degudament justificada en el termini de dos dies. 

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

7. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no 
disposen de tap per a evitar vessaments. 

8. 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 . 

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

10. Els pagaments es realitzaran conforme al procediment i terminis que es regulen en 
la Circular 05/2019 de la FECV https://www.facv.org/2019/2019-circular-05.pdf) 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf).
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11. Per a percebre premis s'haurà de ser present a la sala de joc en la clausura, 
excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de 
la qual siga acceptada per l'organització. No complir amb aquest requisit pot 
suposar perdre els drets a premi. 

 

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). 

 

PROTOCOL PROTECCIÓ ENFRONT DE LA  COVID: 

Per a aquests campionats és aplicable el Protocol General enfront de la 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. 

Preguem a tots els interessats a participar que lligen tots dos documents atés que 
modifiquen i condicionen substancialment les condicions per a jugar respecte a com es 
desenvolupaven els tornejos abans de la pandèmia que travessem. 

--o0o-- 

 

Aquestes bases podran ser revisades fins a 7 dies abans de l'inici del torneig. 

A l'espera que us animeu a participar, rebeu una cordial salutació, 

 

 

José A. Polop Morals 

Secretari General FECV 
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