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 22 de març de 2022

CIRCULAR Núm. 12 / 2022
ASSUMPTE: XL JOCS ESPORTIUS D’ESCACS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. BASES – FINALS
AUTONÒMIQUES
1.- Les següents bases tècniques complementen les oficials. En cas d'haver-hi alguna
diferència serà vàlid amb caràcter general el que conste en les bases publicades per la
Generalitat Valenciana.
2.- DOCUMENTACIÓ. Tots els participants han d'estar inscrits dins del termini i en la forma
escaient pels seus respectius clubs o col·legis en l'aplicació de la Direcció General de
l'Esport.
Tots els jugadors que poden participar en la final, tenen l'obligació de fer la inscripció
mitjançant el formulari d'inscripció als Jocs que es troba en l'oficina web de la FECV abans
de la data límit, que serà l'11 d'abril de 2022 https://www.facv.org/formularios-inscripcion-jocs
3.- DIES DE JOC: 20, 21 i 22 d'abril de 2.022
4.- SEU DE JOC: Hotel SantaMarta, Av. el Racó, 52, 46400 Cullera, València
5.- CATEGORIES: S'estableixen dues categories, que es juguen per separat:



CADET: nascuts en 2006 i 2007.
INFANTIL: nascuts en 2008, 2009, 2010 i 2011.

6.- SISTEMA DE JOC: Sistema Suís a 7 rondes.
7.- RITME DE JOC: 45’ +10 s/ jugada. El temps de cortesia 15 minuts després de l'hora
d'inici oficial de la ronda.
8.- SISTEMES DE DESEMPAT: (1) Resultat particular (2) Buchholz eliminant el pitjor resultat
(3) Buchholz total (4) Sonneborn-Berger (5) Major quantitat de partides jugades amb negres.
Les partides no disputades comptabilitzen com a blanques
9.- HORARI DE JOC APROXIMAT:




1a Ronda: 20 d'abril a les 18.00 hores
2a Ronda: 21 d'abril a les 9:30 hores
3a Ronda: 21 d'abril a les 11:45 hores
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4a Ronda: 21 d'abril a les 16:30 hores
5a Ronda: 21 d'abril a les 18:45 hores
6a Ronda: 22 d'abril a les 9:30 hores
7a Ronda: 22 d'abril a les 11.45 hores

Clausura 22 d'abril després de l'última ronda
10.- CLASSIFICATS I INSCRIPCIÓ:
El Campió/a i la millor classificada femenina de cada categoria i de cada província tenen una
bonificació del 50% sobre la tarifa d'habitació doble dues nits sobre els preus de l'hotel per a
l'esdeveniment, és a dir, un total de 100€.
Els menors que es queden a pernoctar a l'hotel, inclosos els que assistisquen com a
campions, han d'estar acompanyats d'un pare/tutor o adult responsable que es comunicarà
a la FECV i sempre complint el que s'estableix en el "Protocol de protecció al
menor" https://www.facv.org/proteccion-almenor
Estan classificats per a la Final Autonòmica, a més dels inclosos en el Pla de Tecnificació
que NO van participar en la Final Provincial, els assenyalats en el llistat ja publicat:



Estan classificats per a la Final Autonòmica Infantil (nascuts en 2008 a 2011):
https://www.facv.org/2022/2022-jocs-clasificados-final-inf.pdf
Estan classificats per a la Final Autonòmica Cadet (nascuts en 2005 i 2006):
https://www.facv.org/2022/2022-jocs-clasificados-final-cad.pdf

A més, en totes dues categories: Les absències de jugadors i jugadores se supliran amb els
jugadors i jugadores atenent els seus punts i desempat en les classificacions provincials,
segons apareix en els llistats publicats.
IMPORTANT: Els tres primers classificats/as de la general hauran de ser presents en la
clausura, excepte causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de
la qual siga acceptada per l'organització. No complir amb aquest requisit pot suposar perdre
els drets de premi i els classificatoris.
11.- DELEGATS I PÚBLICO: Com preveu el Protocol General Covid-19, a la sala de joc
només estarà permesa la presència de jugadors i personal de l'organització.
12.- La FECV designarà un Responsable Federatiu per a aquest torneig.
13.- Les Seleccions Infantil i Cadet Mixtes de la Comunitat Valenciana per als Campionats
d'Espanya per Equips en Edat Escolar, es formaran amb 3 components masculins i 3
femenins: els dos primers xics i les dues primeres xiques de cada categoria més un altre
jugador i jugadora designats pel responsable de l'Àrea de Tecnificació de la FECV. Recordem
que els Campionats d'Espanya de Seleccions Cadet i Infantil són convocats en modalitat
mixta per la FEDA.
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14.- Els campions, campiones, subcampions i subcampiones autonòmiques es classifican
per als Campionats d'Espanya individuals en les categories Sub-14 i Sub-16, en
representació de la Comunitat Valenciana i en les condicions que marque el conveni de
col·laboració entre la FEDA i la FECV per a l'any 2022.
15.- Organitza: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Federació d'Escacs de la
Comunitat Valenciana.
ALTRES CONSIDERACIONS
a. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen
justificades, suposarà la retirada del torneig.
b. Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018
https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf
c. Sobre els dispositius electrònics s'aplicarà la Circular 22/2018:
https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf
d. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no
disposen de tap per a evitar vessaments.
e. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà per les Bases Generals dels Jocs
de GVA o serà resolt per l'organització i la FECV.
f. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de
Privacitat de la FECV https://www.facv.org/aviso-legal
g. Per a percebre premis s'haurà de ser present a la sala de joc en la clausura, excepte
causa de força major degudament anunciada prèviament i la justificació de la qual
siga acceptada per l'organització. No complir amb aquest requisit pot suposar perdre
els drets a premi.
PROTOCOL PROTECCIÓ AL MENOR DE LA FECV:
Els tornejos 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/proteccion-almenor
PROTOCOL PROTECCIÓ ENFRONT DEL COVID:
Per a aquests campionats són aplicable el Protocol General enfront del COVID-19 de la
FECV (publicat en la portada de la web https://www.facv.org/) i tota aquella legislació vigent.
Aquestes bases es complementaran amb un annex de mesures específiques de
l'esdeveniment.

Signat: Luis Martínez Vázquez
Responsable de l'Àrea de Jocs Esportius de la FECV
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