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València a 7 de juny de 2021 

CIRCULAR Núm. 18 / 2021 

ASSUMPTE: CAMPIONAT AUTONÒMIC ABSOLUT. BASES. 

 

Estimats amics: 

 
Per la present convoquem el Campionat Autonòmic d'escacs de la Comunitat Valenciana de 

l'any 2021. El Campionat estarà sota el protocol COVID-19 vigent i l'annex a aquestes bases, 

que serà publicat pròximament i que serà d'obligat compliment. 

 

 
DADES DEL TORNEIG: 
 
 

Dies de joc: 15,16, 17 i 18 de juliol 2021 

Horari: Dies 15, 16 i 17, ronda a les 10.00 h i 17.00 h. 
Dia 18, l'última ronda, a les 10.00 h. 

Organitza: FECV 

Col·labora: Ajuntament de Torrent.  

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

Ritme de joc: 90 minuts per jugador + 30 segons / jugada 

Categories: Absoluta 

Sistema de joc: Tancat 8 jugadors, 7 rondes sistema lliga sense byes 

Tolerància: 15 minuts. 

Confirmació: Els jugadors han d'informar de la seua participació abans de 
finalitzar el 21 de juny. 

Avaluació ELO: FIDE i FEDA 
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CLASSIFICATS: 

1. Campió Autonòmic Absolut 

2. Campió Provincial de Castelló 

3. Campió Provincial de València 

4. Campió Provincial d'Alacant 

5. Campió Autonòmic Sub-18 

6. 1r ELO no classificats (llesta juny 2021) 

7. 2n ELO no classificats (llesta juny 2021) 

8.  3r ELO no classificats (llesta juny 2021) 

 

El sorteig de números es realitzarà per la FECV en les seues oficines el dissabte 25 de juny 

a les 13.30 h; donades les circumstàncies especials d'enguany serà retransmés per YouTube 

(https://www.youtube.com/c/federacionajedrezcomunidadvalenciana).  

Les places classificatòries per campions del 2020 requereixen que el jugador tinga llicència 

en la FECV en la temporada 2021 en el moment de publicar aquesta circular. Per a les places 

per ELO s'exigeix també la condició de tindre llicència els dos anys (llicència FECV 2020 i 

2021). 

VACANTS: 

En el cas que un dels diferents Campions no confirme participació o desistisca la plaça o ja 

estiguera classificat per una altra competició, cobrirà la plaça el Subcampió. En el cas que 

un jugador classifique per diverses competicions el primer subcampió d'aquestes  

competicions amb dret a la plaça serà el jugador de ELO més alt. En cas de qualsevol altra 

vacant la plaça passaria a la classificació per ELO. 

PREMIS TORNEIG TANCAT:  

1r 300 € 2n 275 €  3r 250 € 4t 225 € 5é 200 € 

1.350 € en total, subjectes a la retenció legal vigent. Trofeus als 3 primers classificats. 

El Campió Autonòmic es guanya plaça per a disputar el tancat de 2.022 i es classificarà al 
Campionat d'Espanya (conforme a les bases que publique la FEDA i a les condicions de 
participació del conveni de col·laboració entre la FEDA i la FECV). 

Els drets guanyats en aquest any per a l'edició del següent any podran ser substituïts per 
altres equivalents en el cas que el Campionat s'estructure de manera diferent. 

http://www.facv.org
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DESEMPATS:  

Després de finalitzar l'última ronda l'àrbitre principal realitzarà un sorteig de l'ordre d'aplicació 
entre (1) Resultat particular (2) Major quantitat de Victòries (3) Sonneborn-Berger (4) Sistema 
Koya. 

NORMES GENERALS: 

a. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes encara que siguen 
justificades, suposarà la retirada del torneig.  

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

c. S'iniciarà expedient davant el Comité de Competició: 
i. A tot aquell jugador que s'inscriga i no es presente, sempre que l'absència no 

resulte degudament justificada en el termini de dos dies, la qual cosa serà valorat 
pel Comité de Competició de la FECV. 

ii. A tot jugador que es retire del torneig i no justifique dins dels dos dies següents a 
la ronda la seua retirada podrà ser sancionat i haurà de pagar el triple de la seua 
inscripció en l'individual 20120 si desitja participar en aquest. 

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

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

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

g. El pagament de premis és mitjançant transferència bancària segons els procediments 
establits 
(https://www.facv.org/circular-05-2019-tramitacion-de-gastos-y-premios.html ). 

h. 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.  

i. La vestimenta i neteja personal dels participants seran els adequats per a un torneig 
d'escacs, sent potestat de l'organització l'expulsió d'aquell participant que no atenga les 
instruccions del director del torneig que reba sobre aquest tema. 

j. 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. 
 

 

 
El temps de tolerància sobre l'hora d'inici per a estar davant el tauler és de 15 minuts. 
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PROTOCOL PROTECCIÓ ENFRONT DE LA COVID: 

Per a les nostres activitats 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. 

 

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 FACV:   
(https://www.facv.org/proteccion-al-menor). 

 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

 

 

 

 
Signat: José A. Polop Morals 

Secretari General FACV 
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