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València a 18 de gener de 2022 
 

 

CIRCULAR Núm. 05 / 2022 

ASSUMPTE: PROVES D'ACCÉS Al PROGRAMA DE PRE-
TECNIFICACIÓ 2022. 

 
 
 
Estimats amics, 

 

Per la present convoquem les proves d'accés al programa de Pre-Tecnificació 2022. 
 

 

DATES I HORARIS: 

Les proves es realitzaran el diumenge 30 de gener de 2022. 

En funció de les sol·licituds s'organitzaran en un o dos torns, en principi un a les 10:00h i 
un altre a les 12:30h. La configuració de grups serà determinada per la FECV i es 
comunicarà als interessats a través dels seus clubs. 

 

INSCRIPCIÓ: 

El límit per a realitzar les inscripcions és el 27 de gener de 2022. 

La inscripció és gratuïta. 

Les inscripcions les cursaran els clubs a través del correu electrònic o de la nostra secció 
Contactar en la pàgina web https://www.facv.org/val/contacte  

La sol·licitud de deure indicar nom complet dels aspirants, Club i ELO (si té) i ha d'arribar 
agrupada des del Club d'Escacs, no de manera individual. 
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REQUISITS: 

L'any de naixement del jugador haurà d'estar comprés entre 2007 i 2013. 

L'esportista ha de tindre llicència esportiva amb la FECV 2021. Per a participar en el 
programa quan s'inicie haurà de tindre llicència en el 2022 també. 

L'esportista ha d'haver classificat en una de les 6 primeres places de la general o haver 
sigut 2° de les millors classificades femenines en els següents esdeveniments del 2021: 

 Campionat Autonòmic per Edats 
 Final Autonòmica Jocs 
 Finals Provincials per Edats 

O disposar d'aval  per part d'Entrenador Esportiu N1 o N2 amb llicència FECV en cas de no 
complir amb l'apartat anterior. 

 

SEUS: 

Les seus per a les proves són: 

 C.A. Ciutat Vella, Passeig de la Petxina 42, a València capital. 
 C.A. Mutxamel, C/  Verge del Pilar, 2, a Mutxamel (Alacant). 

El protocol de prevenció enfront de la covid-19 serà aplicable en les proves convocades: 
distanciament, ús de màscara FFP2, ús de solució hidro-alcohòlica, presa de temperatura i 
emplenat formulari covid en línia:  
https://www.facv.org/formulario-protocolo-covid-19-rev2 

Els inscrits de les províncies de Castelló i València acudiran a la Petxina i els de la 
província d'Alacant a Mutxamel. Preguem als clubs que comuniquen qualsevol canvi en 
aquest sentit sobre cap dels seus inscrits per a tindre preparat el material necessari en 
cada seu i torn. 
 

 

 

Signat: José A. Polop Morals 

(Secretari General de la FECV) 
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