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

València a 13 de gener de 2022

CIRCULAR Núm. 03 / 2022
ASSUMPTE: QUALIFICACIÓ DE COMPETICIONS
Estimats associats,
Per la present actualitzem el procediment de sol·licitud per a avaluar tornejos per a ELO
així com per a obtindre certificats requerits per a subvencions públiques.

Requisits de les proves:
a. La data per a la seua celebració ha d'estar lliure d'una altra competició FECV o una
altra que ja estiga aprovada o que tinga ja una tradició de diverses edicions i estiga
encara dins del període de sol·licitud, amb les excepcions que seran sotmeses a un
estudi particular i que ací relacionem:
I. Quan la competició ja aprovada limita la participació per raó d'edat o ELO o
qualsevol altra raó que no permeta participar a tots els federats.
II. Quan la prova sol·licitant està una distància major de 50 Km a un torneig ja
aprovat i que aquest torneig no fora un Open Internacional configurat realment
per a la Normes FIDE i amb aforament igual o superior a 100 participants.
III. Quan la prova sol·licitant siga un torneig amb menys de 20 participants.
b. Sobre els àrbitres del torneig: l'organitzador del torneig (normalment un Club) proposarà
un equip arbitral que complisca els requisits necessaris per a l'avaluació de ELO FIDE.
Tots els àrbitres han de tindre llicència en la FECV i el seu número en una proporció
aproximada d'1 àrbitre cada 50 participants. Els arbitratges que siguen abonats a través
de la FECV, aquesta realitzarà la designació tenint en compte, preferentment, la
proposta presentada per l'organitzador i el pagament a àrbitres el realitzarà la FECV
previ ingrés per l'organitzador principal, conforme als drets arbitrals vigents en les
tarifes oficials regulades. Si l'organitzador acorda compensacions addicionals amb un
àrbitre haurà d'abonar la diferència directament a l'interessat.
c. Els organitzadors inclouran en la seua publicitat el logotip de la FECV com a entitat
col·laboradora.
d. El torneig està obligat a constituir un Comité de Competició del Torneig i al compliment
dels requisits tècnics, sanitaris, de seguretat i qualsevol altre exigit per la normativa
aplicable.
Pazo, lloc i documentació:
Fins al 15 de febrer de l'any en curs és el termini per a aquelles proves que per la seua
tradició desitgen conservar dates d'anteriors edicions. La resta de proves disposen de tot
l'any.
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En general, les qualificacions se sol·licitaran amb almenys 60 dies naturals d'antelació a la
data d'inici de la prova, excepte amb les certificacions federatives en aquells casos en què
una convocatòria d'ajudes o subvencions Públiques requerisquen un termini menor per a la
seua presentació.
La sol·licitud es realitzarà mitjançant formulari que habilita la FECV en el seu Web
(https://www.facv.org/formulario-elo-certificados), adjuntant el projecte esportiu amb la
documentació que responga a l'Article 47 dels Estatuts, els quals són:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nivell Tècnic de la Competició.
Tradició de la Competició.
Importància de la competició a nivell Autonòmic.
Capacitat i experiència de l'organitzador.
Validesa dels resultats a aquest efecte de participació en competicions nacionals.
Compliment dels requisits tècnics, sanitaris, de seguretat i qualsevol altre exigit per la
normativa aplicable.

Les Bases del torneig poden ser vàlides com a projecte esportiu si recullen la informació
necessària per a avaluar els apartats anteriors.
Cadascun dels apartats rebrà la valoració de: “Favorable” o “Desfavorable” o “No
procedeix”. Una valoració desfavorable en qualsevol dels apartats motivarà automàticament
una denegació de la sol·licitud.
És imprescindible presentar declaració responsable, conforme a model que facilitarà la
FECV en Web (https://www.facv.org/documentos-facv), signada pel Representant Legal de
l'entitat sol·licitant (el president).
Sol·licitants:
Clubs associats a la FECV el representant legal de la qual (el president) signarà la
sol·licitud.
Altres entitats no associades a la FECV o persones físiques prèvia signatura d'un conveni
regulador pels seus representants legals.

La FECV respondrà totes les sol·licituds presentades conforme a l'Article 47.2 dels
Estatuts.

Una salutació,
Signat: José A. Polop Morals
Secretari General FECV
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