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València a 20 de gener de 2022 

CIRCULAR Núm. 06 / 2022 
ASSUMPTE: PROGRAMA DE DETECCIÓ DE JOVES 

TALENTS ENTRE LES JUGADORES 
D'ESCACS DE LA FECV.  
“IMPULSANT LA DAMA DELS ESCACS” 

Estimats amics/as: 

Convoquem la segona edició del programa “Impulsant la Dama dels Escacs” dins del nostre 
compromís de secundar i augmentar la participació de la dona en el nostre esport, amb 
novetats respecte a la primera edició. 

Som coneixedors que hi ha clubs que no tenen un gran nombre xiquetes associades i 
pensem que pot ser positiu que participen d'activitats  amb més xiquetes d'altres  clubs, així 
es podran crear llaços d'amistat, sorgiran fortes motivacions addicionals per a continuar 
jugant als escacs i també podrem crear altres activitats per a elles més endavant. Incidint 
precisament en aqueix aspecte social de l'esport, en aquesta segona edició les activitats a 
desenvolupar es reforcen amb més activitats:  
 

 Programació de sessions d'entrenament en línia com en el 2021. 
 Realització d'1  o 2 jornades presencials amb simultànies i tornejos per a elles. 
 En cada sessió en línia es presentaran les participants a l'inici d'aquesta, amb 

webcam obligatòriament encesa durant aqueix lapse de temps, indicant el seu nom, 
població, club i quin han jugat o estudiat la setmana anterior. Es dedicarà més espai 
al fet que interactuen les jugadores i es coneguen millor. 

 A continuació, l'entrenador els presentarà una jugadora destacada de la Comunitat 
Valenciana, d'Espanya  o de la resta del Món, amb la seua foto, assoliments 
esportius, lloc de residència, etc., perquè adquirisquen el coneixement de 
referències femenines destacades del nostre esport. 

 Les sessions abastaran temes des d'obertures, tàctica, estratègia i finals, on les 
esportistes podran suggerir temes per a sessions futures. Les sessions en línia 
tindran un major espai de temps dedicat a jugar i practicar. 

 Trimestralment, totes les components dels diferents grups es connectaran en una 
sessió extraordinària en línia amb una destacada jugadora de la Comunitat 
Valenciana, la qual els comptarà les seues experiències en tornejos i els explicarà 
alguna posició de partides que va disputar en ells contra rivals destacats. En 
aquesta sessió conjunta les esportistes també dedicaran un temps a presentar-se 
fomentant així la interacció entre elles i els diferents grups. 

 
La configuració de grups es realitzarà inicialment per edats i pel nivell de joc fins on 
tinguem referències, podent els entrenadors del programa reconfigurar els grups conforme 
avancen les sessions i es tinga millor coneixement de les diferents capacitats. 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org


  

 

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 

 

 

 

 
Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana 

Associació privada senseànim 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 
 

Les sessions en línia abastaran 30 hores de duració a repartir al llarg de l'any, excepte els 
mesos de juliol i agost, a les quals cal afegir 4 hores més, una per trimestre, de les 
sessions extraordinàries conjuntes més les activitats presencials que puguen convocar-se. 
Les sessions seran grupals amb entre 6 i 8 esportistes en principi, l'entrenador establirà dia 
i horari amb cada grup i la duració màxima per sessió serà d'una hora. La programació 
mensual prevista és (mes/ hores): febrer 4h, març 4h, abril 4h, maig 4h, juny 4h, setembre 
2h, octubre 4h i novembre 4h. 

 
REQUISITS: 

 L'esportista ha de tindre llicència FECV 2022. 
 Haver nascut en el 2008 o posteriors. 
 Tindre ordinador amb webcam (preferentment a una tauleta o mòbils). 
 Disposar d'un lloc silenciós per a assistir a les sessions en línia. 

INSCRIPCIÓ: 

 Fins a les 24h del dia 31 de gener del 2022. 
 Mitjançant formulari web publicat al costat d'aquesta circular. 
 Les inscripcions les realitzen els Clubs de forma agrupada. 
 Places oferides 32. 
 Quota d'inscripció és anual i de 50 €. S'abonarà a partir de la publicació dels 

grups i fins al 28 de febrer de 2021. 
o [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228 (compte preferent) 
o [CaixaBank] ES08 2100 7002 8811 0041 3370 Nova! 

PROTOCOL PROTECCIÓ Al MENOR DE LA FECV: 

Les activitats 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 FECV  
( https://www.facv.org/val/protocol-de-proteccio-al-menor ). 

 

Els participants amb la seua inscripció accepten la Política 
de Privacitat de la FECV https://www.facv.org/val/privacitat  

 

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

 

Signat.: José A. Polop Morals 
(Secretari General de la FECV) 
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