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 12 d'abril de 2022

CIRCULAR Núm. 14 / 2022
ASSUMPTE: AUTONÒMIC INDIVIDUAL LLAMPEC
Estimats amics:
Us convoquem a participar en el Campionat Autonòmic Individual Llampec.

DADES DEL TORNEIG:
Dies de joc:

8 de maig de 2022

Horari:

10:30 hores a1 3:15 hores

Organitza:

FECV

Col·laboren:

Aj. Dénia, Dip. Alacant i GVA

Local de joc:

Camí del Regatxo, 6. Front el Poliesportiu, Dénia

Ritme de joc:

3 minuts amb increment de 2 segons per jugada

Sistema de joc:

Suís a 8 rondes

Tolerància:

Caiguda de bandera

Inscripció:

Fins al 3 de maig o esgotar aforament del local

Avaluació ELO:

Sí

Aforament:

120 jugadors

INSCRIPCIÓ:
Fins al 3 de maig (inscripció i pagament) o aconseguit l'aforament del local.
Lloc: Oficina Web de la FECV https://www.facv.org/oficina-web
Quota d'inscripció: 10 € per participant (EL MEU/GM WIM/WGM exempts Circ. 11/2019)
Mètodes:
1. Pagament mitjançant transferència:
Les dades de la inscripció i el justificant de pagament s'aportaran a través de
l'aplicació de la FECV o del formulari de contacte en el cas de jugadors sense llicència
FECV. No s'inscriurà cap jugador que no haja enviat el justificant de pagament.
o [Caixa Popular] ES87 3159 0011 1722 7028 6228 (compte preferent)
o [CaixaBank] ES08 2100 7002 8811 0041 3370 (nova!)
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2. Pagament mitjançant passarel·la de pagament TPV (targeta de crèdit i bizum):
seleccionant aquest mètode que implantem en període de proves no cal aportar
justificant com en el cas de pagament per transferència.

PREMIS:
General:
 Campió
 Subcampió
 3r
 4t
 5é
 6é
 7é
 8é

250 € +Trofeu
200 € +Trofeu
150 € +Trofeu
100 €
80 €
75 €
70 €
65 €

-2000 ELO FIDE Llampec
 1r
60 €
 2n
55 €
-1800 ELO FIDE Llampec
 1r
50 €
 2n
45 €
Local
 1r Local
TOTAL

40 €
1.240 €

El ELO FIDE Estàndard es tindrà en compte quan no existisca ELO FIDE Llampec. Els premis
no són acumulables i se assignan per ordre de major quantia econòmica. Als premis de tram
de ELO aspiren tots els jugadors amb ELO inferior a l'indicat, fins i tot els de trams inferiors.
Es considera Local al participant d'un club federat del municipi o, en defecte d'això, jugadors
amb llicència FECV empadronats en ell.
El Campió Autonòmic es classificarà al respectiu campionat d'Espanya amb les condicions
de participació del conveni de col·laboració entre la FEDA i la FECV per a l'any 2022, sempre
que la FEDA convocara dita torneig en la mateixa modalitat.
Els premis s'abonen mitjançant transferència bancària i estan subjectes a retenció
d'IRPF conforme la legislació vigent. Els premis caducaran després de 15 dies naturals
des de la finalització de l'esdeveniment en cas de falta de signatura del justificant/ vaig
rebre o en cas de no aportar la documentació identificativa que es requerisca.
La FECV podrà sol·licitar aportar còpia del DNI/NIE per a poder cobrar els premis.
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PARTICIPACIÓ:
Poden participar tots els jugadors amb llicència FECV 2022 en vigor i que no hagueren tingut
en el mateix any llicencia per una altra Comunitat Autònoma del territori Espanyol.

DESEMPATS:
Després de finalitzar l'última ronda l'àrbitre principal realitzarà un sorteig de l'ordre d'aplicació
entre els numerats com a B, C i D: (A) Resultat particular (B) Buchholz eliminant el pitjor
resultat (C) Buchholz total (D) Sonneborn-Berger (E) Major quantitat de Victòries i (F) Major
quantitat de partides jugades amb negres. Les partides no disputades comptabilitzen com a
blancas.

ALTRES CONSIDERACIONS
a. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen
justificades, suposarà la retirada del torneig.
b. La FECV es reserva el dret d'inscriure jugadors.
c. Sobre arbitratge i programa d'aparellament s'aplicarà la Circular 23/2018
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf).
d. S'iniciarà expedient davant el Comité de Competició:
i.
A tot aquell jugador que s'inscriga i no es presente, sempre que l'absència no
resulte degudament justificada en el termini de dos dies, la qual cosa serà valorat
pel Comité de Competició de la FECV.
ii.
A tot jugador que es retire del torneig i no justifique dins dels dos dies següents a
la ronda la seua retirada podrà ser sancionat i haurà de pagar el triple de la seua
inscripció en l'individual 2021 si desitja participar en aquest.
e. Sobre els dispositius electrònics s'aplicarà la Circular 22/2018
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf).
f. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen
de tap per a evitar vessaments.
g. Tot el no especificat en aquestes bases es regirà pel Reglament de Competicions de la
FECV, FEDA i FIDE o serà resolt per l'organització i la FECV.
h. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de Privacitat
de la FECV (https://www.facv.org/aviso-legal)
i. Per a percebre els tres primers premis i els seus trofeus s'haurà de ser present a la sala
de joc en el moment de la clausura, excepte causa de força major degudament anunciada
prèviament i la justificació de la qual siga acceptada per l'organització..
j. L'aparellament de la primera ronda es publicarà a la sala de joc 15 min abans.
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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-al-menor).

PROTOCOL PROTECCIÓ ENFRONT DE LA COVID:
Per a aquests campionats és aplicable el Protocol General enfront de l a COVID-19 de la
FECV (publicat en la portada de la web https://www.facv.org/ ) i tota aquella legislació i
normativa municipal en aquesta matèria.
El Protocol General es pot complementar amb les mesures específiques descrites en l'Annex
que, si escau, acompanyara la publicació d'aquestes bases.
Preguem a tots els interessats a participar que lligen tots dos documents atés que modifiquen
i condicionen substancialment les condicions per a jugar respecte a com es desenvolupaven
els tornejos abans de la pandèmia que travessem.

L'accés al recinte de joc s'obrirà 30 minuts abans de la primera ronda per a realitzar
acreditació i control d'entrada. La primera ronda s'iniciarà amb puntualitat, no admetent
demores per no haver-se presentat amb temps el control d'accés, sent possible
incorporar-se al torneig en la 2a ronda, en qualsevol cas.
L'incompliment de les mesures enfront de la Covid-19 pot ser sancionat fins amb l'expulsió
del torneig.

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

Signat: José A. Polop Morals
Secretari General FECV
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