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ESCACS 
Bases de la competició 

 
 
1. CATEGORIES 

1.1. ANYS DE NAIXIMENT 
A causa de la situació actual del COVID-19 i donada la imprevisibilitat de les circumstàncies futures en les 

dates previstes per a la competició es pren la decisió que qualsevol torneig tindrà un màxim de 24 jugadors i 
s'estableixen: 

 Categoria infantil: nascuts en els anys 2007 / 2008 / 2009 / 2010 
 Categoria cadet: nascuts en els anys 2005 / 2006 

Per als nascuts després de 2010 la competició es realitzarà únicament en l'àmbit municipal i podent triar lliurement 
les dates de competició. Poden comptar amb l'assessorament de la FACV per al seu desenvolupament. Han de 
complir els requisits d'inscripció, igualment que la resta de categories. 
 
1.2. ÀMBIT DE COMPETICIÓ 

 Àmbit zonal: categoria infantil 
 Àmbit provincial: categories infantil i cadet 
 Àmbit autonòmic: categories infantil i cadet 

 
1.3. CATEGORIES PER SEXE 
La competició d'Escacs es convocarà sense distinció de sexes, eliminant les categories masculina i femenina. 

2. INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIÓ A FORMALITZAR 

2.1. INSCRIPCIONS 
Per a poder participar, l'entitat interessada haurà de formalitzar la inscripció en línia. Les inscripcions es formalitza-
ran a través de l'aplicació en línia de la Generalitat Valenciana denominada “JOCSE”, 
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul 
Per a totes les categories: la inscripció es realitzarà en línia en *JOCSE com a mínim, amb 20 dies d'antelació a la 
celebració de la competició. 
 
2.2. DOCUMENTACIÓ A FORMALITZAR 

 Full d'inscripció en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 
 Llicència dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (jugadors no federats) 

La documentació a formalitzar, “Full d'inscripció en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”, i la “Llicència 
dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana” pot obtindre's en la pàgina www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-
esportius de la Conselleria d’Educación, Investigació, Cultura i Esport.  

3. DOCUMENTACIÓ EXIGIDA EN LES TROBADES DELS JOCS ESPORTIUS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

3.1. FASES MUNICIPALS I ZONALS 
 Full d'inscripció dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 
 Llicència dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana validada per l'entitat local corresponent. 

3.2. FASES PROVINCIALS I AUTONÒMICA 
 Full d'inscripció dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.  
 Llicència dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (per a els/as participants no federats) validada per 

l'entitat local corresponent. 
 Document nacional d'identitat o passaport individual (els estrangers hauran de presentar passaport individual 

o targeta de resident). Són vàlides les fotocòpies acarades d'aquests documents. 
 

https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-
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4. DESARROLLO DE LA FASE PROVINCIAL 

S'estableixen 2 fases de competició provincials 
 Fase 1 – Provincial per Zonals 
 Fase 2 – Final Provincial 

Podran participar en la Fase 1 els esportistes de la categoria infantil nascuts entre 2007 i 2010 i que es troben 
degudament inscrits en els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

Podran participar en la Fase 2 els esportistes de la categoria infantil nascuts entre 2007 i 2010 classificats en la 
Fase 1 i els jugadors categoria cadet nascuts en 2005 i 2006 que es troben degudament inscrits en els XXXIX Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana. 

Abans del començament de la competició, la FACV haurà de fer pública la circular que desenvolupe 
tècnicament la competició, detallant nombre de rondes a disputar, temps de joc, sistema de torneig, aparellaments, 
desempats, ordre de forces, incompareixençes, juntament amb aquells aspectes reglamentaris necessaris per al 
desenvolupament tècnic de la competició. 

 
4.1. FASE 1 – PROVINCIAL POR ZONALES 
 Desenvolupament de la competició 

 Aquesta Fase Zonal constarà de diversos tornejos classificatoris en cada província (Alacant, Castelló i 
València) amb un màxim de 24 participants en cada torneig i podrà participar qualsevol esportista que es 
trobe degudament inscrit en els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana mitjançant el full 
d'inscripció dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i amb edats de naixement compreses entre 2007 i 
2010, dins de la província corresponent. 

 Cada jugador podrà participar en els tornejos classificatoris que considere oportú, excepte els ja classificats. 
 Classificaran per a la Final Provincial: 

 Classificaran per a la Final Provincial: Els 2 primers classificats de la general més la primera xica (en 
cas que aquesta ocupara ja una de les dues primeres posicions es classificaria la següent xica). En cada 
torneig, del 3r al 6é de la qualificació general i sense distinció de gènere s'acumulen punts (5, 3, 2 i 1 
respectivament), per si feren falta per a completar el núm. de 24 participants en la Final Provincial, 
punts que disminuiran percentualment proporcionalment a la participació de jugadors) en els zonals 
amb menys de 24 participants. 
 

 Inscripcions per a la Fase Zonal 
 Mitjançant formulari online en la web: https://www.facv.org/oficina-web 
 El termini de confirmació de la participació finalitzarà 3 dies abans del dia de competició. 

 Dates i seus de joc 
Les dates previstes son: 

 30 de gener de 2021: Seus per determinar. 
 6 de febrer de 2021: Seus per determinar. 
 13 de febrer de 2021: Seus per determinar. 

Les seus de joc es comunicaran en www.facv.org y www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius, amb la suficient 
antelació. 

 

4.2. FASE 2 – FINAL PROVINCIAL 
 Categories convocades en la Final Provincial 

 Cadet: Nascuts/des en els anys 2005 i 2006 
 Infantil: Nascuts/des en els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 

 Dret de participació en la Final Provincial 
 S’estableix un número de 24 deportistes en la Final de cada categoria. 
 Classificaán per a la Final Provincial els participants que aconseguiren la seua classificació tras la celebració 

dels zonals de la Fase 1. 
 S’incorporan a esta competició els xics i xiques de categoria cadet. 

https://www.facv.org/oficina-web
http://www.facv.org
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius,
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 Inscripcions per a la Fase Provincial 
 Mitjançant formulari en línia en la web: https://www.facv.org/oficina-web 
 El termini de confirmació de la participació finalitzarà el 25 de febrer de 2021. 
 Les inscripcions hauran de ser remeses per correu electrònic a la Federació d'Escacs de la Comunitat 

Valenciana o formulari en oficina web de la FACV. 
 Dates i seus de joc: 7 de marzo de 2021 

 Alacant: Seus per determinar 
 Castelló: Seus per determinar 
 València: Seus per determinar 

5. FINAL AUTONÓMICA DELS XXXIX JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 Categories convocades en la Final Autonómica 
Els participants es dividiran en dues categories segons els seus anys de naixement:: 
 Categoria cadet: Nascuts/des en els anys 2005 y 2006 
 Categoria infantil: Nascuts/des en els anys 2007, 2008, 2009 y 2010 

 Dret de participació en la Final Autonómica. 
A més dels i les esportistes que estan dins del pla de tecnificació i que compleixen els condicionants d'edat, i 

tenint en compte que és necessari tindre un mínim de participació femenina, tenen dret a participar els esportistes 
procedents de la Final Provincial, en la següent proporció: 

ALACANT CASTELLÓ VALENCIA 
CATEGORIA CADETE 

HOMES: 1R I 2N NASCUTS EN 2005 I 2006 
DONES: 1ª I 2º NASCUDES EN 2005 I 2006 

HOMES: 1R I 2N NASCUTS EN 2005 I 2006 
DONES: 1ª I 2º NASCUDES EN 2005 I 2006 

HOMES: 1R I 2N NASCUTS EN 2005 I 2006 
DONES: 1ª I 2º NASCUDES EN 2005 I 2006 

 Jugadors/as que pertanyen als plans de tecnificació. 
 Dones: Obtindrien plaça per a completar el mínim de 6 les tres jugadores amb millor puntuació en la classificació final, independentment de la 

província. 
 Els jugadors amb millor puntuació en la classificació final, independentment de la província, fins a completar els 24 participants. 

CATEGORIA INFANTIL 
HOMES: 1R I 2N NASCUTS EN 2007 A 2010 
DONES: 1ª I 2º NASCUDES EN 2007 A 2010 

HOMES: 1R I 2N NASCUTS EN 2007 A 2010 
DONES: 1ª I 2º NASCUDES EN 2007 A 2010 

HOMES: 1R I 2N NASCUTS EN 2007 A 2010 
DONES: 1ª I 2º NASCUDES EN 2007 A 2010 

 Jugadors/as que pertanyen als plans de tecnificació. 
 Dones: Obtindrien plaça per a completar el mínim de 6 les tres jugadores amb millor puntuació en la classificació final, independentment de la 

província. 
 Els jugadors amb millor puntuació en la classificació final, independentment de la província, fins a completar els 24 participants. 
 
 Desenvolupament de la competició en la Fase Final Autonòmica. 

 En la Final Autonòmica els esportistes participaran de manera conjunta, homes i dones, separats en les dues 
categories infantil i cadet en funció dels seus anys de naixement: 
 Categoria infantil: Nascuts/des en 2007, 2008, 2009 i 2010 
 Categoria cadet: Nascuts/des en 2005 i 2006 

 Abans del començament de la Final Autonòmica la FACV haurà de fer pública la circular que desenvolupe 
tècnicament la competició, detallant nombre de rondes a disputar, temps de joc, sistema de torneig, 
aparellaments, desempats, ordre de força, incompareixençes, juntament amb aquells aspectes reglamentaris 
necessaris per al desenvolupament tècnic de la competició. 

 Esta competició es valedera per a la classificació dels Campionats de Espanya Infantil i Cadet convocats per 
la Federació Espanyola d’Escacs. 

 
 
6. CAMPIONAT D'ESPANYA INFANTIL PER SELECCIONS AUTONÒMIQUES 
CONVOCATÒRIA 2021 CSD  

En cas que es convoquen pel Consell Superior d'Esports, es designarà una selecció de la Comunitat Valenciana, 
de les categories corresponents, en funció de les bases dels campionats. 

https://www.facv.org/oficina-web
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Els 2 primers xics i les 2 primeres xiques classificats en la categoria infantil de la Final Autonòmica seran 
directament seleccionats, la resta de la selecció s'efectuarà per la FACV segons criteri tècnic. 

7. ASISTENCIA SANITARIA EN LOS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pararà atenció mèdic sanitària a través dels seus centres i 
institucions sanitàries amb tots els dispositius existents en la xarxa pública. En cas de patir un accident de caràcter 
esportiu s'haurà d'acudir en primera instància a qualsevol centre de la xarxa pública presentant la Llicència dels Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana. En el supòsit de la necessitat de rebre una assistència mèdica posterior 
especialitzada o continuada hauran de dirigir-se als centres i professionals concertats, per a això el beneficiari haurà 
d'actuar d'acord amb el protocol d'assistència sanitària que figura en la nostra pàgina web 
www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius 

8. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
Amb caràcter general:  

1. En primera instància en competicions municipals actuarà el comité de competició determinat per l'Ajuntament 
corresponent. En competició provincial i autonòmica el comité de competició de la Federació d'Escacs de la 
Comunitat Valenciana. 

2. En segona instància el Comité d'Apel·lació de la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana. 
3. En tercera i última instància el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana. 

Els Comités de Competició creats a efecte dels Jocs Esportius es constituiran i regiran segons les condicions 
establides la Resolució de XX de XX de 2020 que convoca els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 
Per al que no s'haja previst en aquestes bases s'aplicaran les Bases Generals dels Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana i la normativa federativa sobre aquest tema. 
 
9. DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

Secció d'Activitat Física i Esport de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d’Alicant - Avda de 
Aguilera, núm. 1, 2ª planta, (03007 – Alicante) Telf.: 965 938 339 Alicia Verdú Jover   

Secció d'Activitat Física i Esport de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló – Avda. 
del Mar, 23 (12003 - Castellón) Telf.: 964 33 39 26  

Secció d'Activitat Física i Esport de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València – 
Edificio PROP II - C/ Gregorio Gea, 14 (46009 - Valencia) Tel.: 961 271 432 /1 

Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana – C/ Guillem de Castro,  65 - 9, (46008 – Valencia) Telf.: 96 315 
30 05 – www.facv.org – e-mail: correo@facv.org 

Servei de Promoció de l’Esport i Activitat Física. Direcció General d’Esport – Avda. Campanar, 32 (46015 – 
Valencia) Telf. 961 970 240/151 – www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius correo: promocion_dgd@gva.es 

http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
mailto:promocion_dgd@gva.es

