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València a 22  de setembre  de 2021 

CIRCULAR Núm. 22 / 2021 

ASSUMPTE: IV TORNEIG D'ESCACS PER LA IGUALTAT. 

AUTONÒMIC PER PARELLES MIXT. 
 
 
Estimats amics i amigues: 

Us convoquem a participar en aquest torneig d'escacs  per parelles mixt. 
 
 
DADES DEL TORNEIG: 
 
 

Dies de joc: 3 d'octubre de 2021 

Horari: 11:00 hores a 14:30 hores 

Organitza: FECV amb la col·laboració de Generalitat Valenciana i l'Aj. de 
València 

Local de joc: La Petxina, Passeig La Petxina, 42, València 

Ritme de joc: 7 minuts amb increment de 3 segons per jugada 

Sistema de joc: Suís a 7 rondes o Lliga en funció de la inscripció 

Tolerància: Caiguda de bandera 

Inscripció: Fins al 1 d'octubre o esgotar aforament del local 

Avaluació ELO: No 

Aforament: 40 jugadors (20 equips) 

 
INSCRIPCIÓ: 
Fins a l'1 d'octubre (inscripció i pagament) o aconseguit l'aforament del local. 

Les inscripcions es realitzen utilitzant el formulari habilitat per a aquest torneig en la pàgina 
web de l'esdeveniment (veure Agenda en el web). 

 Quota  General dels equips: 10 €  
 Quota reduïda si participa jugadora del programa Impulsant la Dama dels 

Escacs: 5€  
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Número de compte:  
 [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228 
 [Bankia] ES73 2038 6585 7330 0051 9995  

No s'inscriurà cap equip que no haja enviat el justificant de pagament. No s'admetran 
inscripcions fora de termini en cap concepte. Per a sol·licitar la factura s'haurà d'emplenar 
el camp observacions del formulari detallant els noms dels jugadors que correspon al 
pagament adjuntat. 

L'aparellament de la primera ronda es publicarà a la sala de joc 15 min abans.  

 

PREMIS ALS EQUIPS:  
 
 Campió  280 €  +Trofeu + Representació Cto. Espanya Mixt (*) 
 Subcampió 200 €  +Trofeu 
 3r   160 €  +Trofeu 
 4t   120 €   
 5é   100 €  
 6°    80 €  
 7é    60 € 
 1º Equip Sub-18   2 Trofeus 
 1º Equip Sub-14   2 Trofeus 

  
Els premis s'abonen mitjançant transferència bancària (la meitat del premi a cadascun dels 
dos components de l'equip) i estan subjectes a retenció d'IRPF conforme la legislació 
vigent. Els premis no són acumulables i les categories sub-18-14 no són obertes, no pot un 
equip sub-14 optar al trofeu sub-18, llevat que no hi haja cap sub-18.  

 (*) Segons les condiciones conveni FECV-FEDA 2.022. 

 

PARTICIPACIÓ:  

Poden participar tots els jugadors i jugadores amb llicència FECV en vigor. 

Els equips seran mixtos, estaran compostos per un jugador i una jugadora. Per a afavorir la 
participació, els esportistes poden estar afiliats a diferents clubs de la Comunitat 
Valenciana.  

El primer tauler el defensarà el jugador o jugadora amb major ELO FIDE estàndard. En cas 
que tots dos no tingueren ELO hauran de presentar una alineació a l'hora de realitzar la 
inscripció i mantindran aqueix ordre durant tot el torneig. 

La FECV es reserva el dret de rebuig de noms d'equips que poguera considerar inapropiats 
per a la celebració de l'esdeveniment. 
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SISTEMA DE PUNTUACIÓ:  

Trobada guanyada suposa 2 punts, empatat 1 punt i perdut 0 punts. 

DESEMPATS:  

1r Resultat Particular entre els empatats respecte a punts de trobada. 

2n al 4°: Després de finalitzar l'última ronda es realitzarà un sorteig de l'ordre d'aplicació 
dels següents desempats: 

 Punts totals per taulers.  
 Buchholz total respecte a punts de trobada.  
 Sonnenborg-Berger segons punts de trobada 

5é. Sorteig 

ALTRES CONSIDERACIONS 

a. L'absència d'un jugador és considerada incompareixença de l'equip. 

b. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen 

justificades, suposarà la retirada del torneig.  

c. La FECV es reserva el dret d'inscriure  equips.  

d. Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018 

(https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf). 

e. Sobre els dispositius electrònics s'aplicarà la Circular 22/2018 

(https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf). 

f. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen 

de tap per a evitar vessaments. 

g. 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 i la FACV. 

h. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de 

Privacitat de la FECV (https://www.facv.org/aviso-legal). 

i. Per a percebre els tres primers premis s'ha d'assistir a la clausura, excepte causa de 

força major degudament anunciada i acceptada pel director del torneig, o en cas 

contrari es perdran els drets a premi. 

j. 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. 

http://www.facv.org
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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). 

 

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 I 
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. 

 

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

 

 

 

 
Signat: José A. Polop Morals 

Secretari General FECV 
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