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València a 21 d'abril  de 2022 

CIRCULAR Núm. 17 / 2022 
ASSUMPTE: CAMPIONATS PROVINCIALS D'ESCACS DE 

VETERANS +50 I +65 

 
 

Estimats amics: 

Amb la present circular us convoquem a participar en els Campionats Provincials d'Escacs 
de Veterans en les seues dues categories +50 i +65.  

 
 
DADES DEL TORNEIG: 
 

Dies i horari: 6-13-20-27 de maig i 3-10 de juny, a les 18:00 h. 

Organitza: FECV amb la col·laboració dels clubs d’escacs i els municipis 
corresponents. 

Seus: Alacant: C/ García Andreu 40 (CA Alacant), 50 places 
Castelló: c/ Moncada-13 Castelló -12005 (Escola E. Castelló), 40 places 
València: Balaciart, s/n, Polid. Benimaclet (CE Gambito-Benimaclet), 90 places 

Ritme de joc: 60 minuts amb increment de 30 segons per jugada. 

Categories: Supra 50 i Supra 65 anys 

Sistema jugue: Suís a 6 rondes, amb possibilitat d'1 Bye de ½ punt en rondes 1a a 3a 
més un 1 Bye de 0 punts en qualsevol de les rondes. 

En funció de la inscripció podria determinar-se un sistema lliga i en 
aquest cas no hi hauria byes i també jugar en un únic grup amb totes 
dues categories. 

Tolerància: 15 minuts des de l'hora oficial d'inici prevista. 

Inscripció: Fins al 3 de maig a les 24:00h o esgotar places oferides. 

Avaluació ELO FIDE i FEDA 

 

En funció de les inscripcions la FECV podrà obrir / ampliar seus pròximes (separant les 
dues categories) i anirà informant en la web. Per ordre d'inscripció es donarà preferència 
sobre la seu sol·licitada inicialment pel jugador. 
Donada la novetat del torneig es podria fer algun canvi en les bases si es detectara alguna qüestió 
no prevista en el moment de la convocatòria. 
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INSCRIPCIÓ: 
Fins a les 24:00h del 3 de maig (inscripció i pagament) o aconseguit l'aforament. 

Lloc: Oficina Web de la FECV https://www.facv.org/oficina-web 

Quota d'inscripció:  

 Categoria +50: 20 €  
 Categoria +65: 15 € 
 MI/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!) 

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.  

 

No s'admetran inscripcions fora de termini. 

Per a sol·licitar la factura s'haurà d'emplenar el camp observacions detallant els noms dels 
jugadors que correspon al pagament adjuntat). 

El dia 4 de maig es publicarà el llistat definitiu d'inscrits, habilitant-se termini de 24 h per a 
possibles reclamacions o renúncies.  

Els criteris d'assignació de seus als jugadors són: 

- Preferentment, el jugador serà assignat a la seu sol·licitada si hi ha places. Si no fora 
possible s'assignarà plaça en la seu més pròxima o una que es creara nova (ací no 
anunciada). La FECV és, per tant, qui assigna les seus. 

- El club local no podrà inscriure més de 1/3 de les places oferides amb jugadors propis 
si se sobrepassa l'aforament. 

- Es tindrà en compte l'ordre d'inscripció. Preguem que es tramiten al més prompte 
possible per a poder atendre a totes les places sol·licitades i que puguem treballar en 
seus auxiliars. 

Els jugadors han de comprovar en les llistes publicades que la seua inscripció i dades són 
correctes. El dia 6 de maig al matí es publicarà l'aparellament de la primera ronda, no 
admetent-se cap reclamació a partir d'aqueix moment sobre inscripcions errònies. Aquell 
que, amb posterioritat a la publicació de la primera ronda, demostrara haver realitzat la seua 

http://www.facv.org
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inscripció en forma i data, se li aparellarà en la ronda 2 amb 0 punts, si hi haguera plaça 
disponible. 

PREMIS:  

Trofeus als tres primers classificats de cada categoria i seu. 

Els tres Campions Provincials Veterans de cada categoria disputaran la final Autonòmica de 
la seua categoria amb les condicions que s'oferisquen en la seua convocatòria. 

La final Autonòmica determinarà els representants Veterans de la Comunitat Valenciana en 
els pròxims Campionats d'Espanya de Veterans que convoque la FEDA en 2022. 

Perquè totes dues finalés sigan una lliga amb nombre parell de jugadors, 4 en total per a 
cadascuna de les dues categories, la FECV convidarà a un quart jugador d'entre els 
participants en la fase provincial amb el següent criteri: es convidarà en primer lloc als segons 
classificats de cada província i categoria, assignant-li la plaça al qual, d'entre els que 
confirmen el seu desig de participar en la final, tinga el major ELO estàndard (en data 
d'aquesta circular). En cas de no voler participar cap d'ells, es procedirà d'igual forma amb 
els tercers classificats, i així, successivament. 

 

PARTICIPACIÓ:  

Poden participar tots els jugadors/as nascuts entre 1958 i 1972 en categoria +50 i els nascuts 
en 1957 i anteriors per a +65, tenint en tots dos casos llicencia FECV en vigor.  

Per a optar a plaça en la final el participant aquest no haurà d'haver tingut llicència en una 
altra Autonomia en aquest mateix any 2022. 

 

BYES:  

Poden sol·licitar-se: 
 Un bye de ½ punt, excepte en les tres últimes rondes. 
 Regla general: es pot sol·licitar 1 bye de 0 punts en qualsevol de les rondes. 

Els byes se sol·licitaran únicament a l'àrbitre del torneig abans de la finalització de cada 
sessió de joc (amb límit fins a les 20 h), per escrit, a la sala de joc i amb el formulari a aquest 
efecte. 

L'àrbitre principal posarà el seu e-mail a la disposició dels participants perquè, 
excepcionalment, es puga sol·licitar un bye per e-mail abans del dimarts anterior a la ronda 
en la qual es vol demanar el bye, fins a les 20:00h, en tal case el bye només serà vàlid si es 
rep confirmació afirmativa per part de l'àrbitre. El bye en primera ronda se sol·licitarà per 
email a l'àrbitre principal. 

http://www.facv.org
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Els byes mai es tramiten en les oficines de la FECV i el participant és l'únic responsable de 
comprovar si aquesta sol·licitud ha arribat a l'àrbitre i ha sigut atesa. 

 

DESEMPATS:  

Sistema Suís, 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 blanques. 

Sistema Lliga: després de finalitzar l'última ronda l'àrbitre principal realitzarà un sorteig de 
l'ordre d'aplicació entre (1) Resultat particular (2) Major quantitat de Victòries (3) Sonneborn-
Berger (4) Sistema Koya. 

 

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. 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 el següent torneig individual de la FECV. 

d. Sobre els dispositius electrònics s'aplicarà la Circular 22/2018 
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf). 

e. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen 
de tap per a evitar vessaments. 

f. 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. 

g. Els participants amb la seua inscripció accepten aquestes bases i la Política de Privacitat 
de la FECV ( https://www.facv.org/aviso-legal ). 

h. Per a percebre els tres primers premis i no perdre els seus drets, s'haurà de ser present 
a la sala de joc en el moment de la clausura, excepte causa de força major degudament 
anunciada i la justificació de la qual siga acceptada per l'organització . 

i. Els resultats i aparellaments es publicaran una vegada finalitzada cada ronda. Se 
publicarà l'aparellament el dimarts a partir de les 20:00h, excepte la primera ronda que 
serà publicada durant el matí del dia de joc.  

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

Encara tractant-se d'un esdeveniment de Veterans mantenim la seua aplicació per la 
possibilitat d'acompanyants en els allotjaments. 

 

PROTOCOL PROTECCIÓ ENFRONT DE LA COVID: 

Per a aquests campionats són 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. 

 

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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