FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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València a 11 de gener de 2022

CIRCULAR Núm. 02 / 2022
ASSUMPTE: INICI INTERCLUBS, INSCRIPCIÓ I FIANCES

Estimats amics,

Per a determinar els grups i ultimar el sistema de competició de competició Interclubs,
obrim termini per a la inscripció i tramitació de les fiances d'inscripció com tots els anys.

Les dates clau són:


Límit termini inscripció i fiances el 23 de gener de 2022.



Inici de la competició l'12 de febrer de 2022.

Tots els equips que no hagen sigut inscrits correctament abans de la citada data es
consideraran que renuncien a la seua categoria.
La inscripció es durà a terme en l'aplicació informàtica de la FECV (Oficina Web). Aquells
clubs que van sol·licitar la devolució de la fiança en finalitzar el 2021 hauran de depositar-la
de nou i remetre el resguard. L'import de la fiança és de 50€.
Les dades dels comptes bancaris per a la fiança són:


[Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228 (preferentment)

Com ja sabreu, hi ha hagut una fusió dels bancs Bankia i La Caixa amb el nom final de
CaixaBank, després de la qual ens han canviat la numeració de Bankia a:


[CaixaBank] ES08 2100 7002 8811 0041 3370 Nova!

Les renúncies de categoria que foren comunicades després del 23 de gener comportarien
la pèrdua de la fiança.
Una vegada finalitzada la competició la FECV retornarà mitjançant transferència bancària la
fiança al club que el sol·licite, en el compte que prèviament haja comunicat, regularitzant
els saldos que hagueren pendents.

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana
Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana
en el núm. 34 de la secció 2a. CIF: G-46402434

FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya)
Telèfon: 963153005
www.facv.org correo@facv.org

El calendari s'estableix de la següent manera:

23 gener 2022 Límit per a inscripció equips.
Límit per a fiança Interclubs.
27 gener 2022 Publicació de grups i sorteig de números.
4 febrer 2022 Publicació Calendari de la competició.
Publicació de Bases del Interclubs.
Data límit presentació ordres de força.
Data límit presentació adreces de seus.
8 febrer 2022 Publicació d'ordres de força
12 febrer 2022 Primera jornada de la competició.

En el calendari de competició hi ha reservades 11 dates per a aquesta competició.
El canvi principal en el sistema de competició es produeix en Divisió d'Honor, en la qual es
configuraran dos grups de 8 equips que disputaran 7 rondes en una lliga regular en una
primera fase i, després, els 4 primers de cada grup jugaran contra els 4 primers de l'altre
grup valent els punts ja obtinguts en la primera fase. Anàlogament, disputaran la fase per la
permanència els 4 últims de cada grup per a evitar les 5 places de descens.
La resta de categories es configuraran atenent els factors de nombre d'inscripcions
cursades, les 11 dates disponibles i les qüestions de zones geogràfiques.
Us sol·licitem la vostra màxima col·laboració i desitgem que la competició que hui posem
en marxa siga tot un èxit a nivell organitzatiu i esportiu amb l'esforç de tots.
Una salutació,

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