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València a 10 de juny de 2022 

CIRCULAR Núm. 19 / 2022 
ASSUMPTE: CAMPIONAT AUTONÒMIC D'ESCACS DE 

VETERANS +50 I +65 

 
 

 

Estimats amics: 

Con la presente circular convoquem el Campionat Autonòmic d'Escacs de Veterans en les 
seues dues categories +50 i +65.  

 
 
 
DADES DEL TORNEIG: 
 

Dies i horari: 25 de juny a les 16.30 h i 26 de juny a les 10.30 h i a les16:30 h 

Organitza: FECV 

Seu: HOTEL ALBUFERA 
Pl. Alqueria de la Culla, 1, 46910 Alfafar, València 

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

Categories: Supra 50 i Supra 65 anys 

Sistema jugue: Lliga 4 classificats +50 i Lliga 4 classificats +65 

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

Inscripció: Els classificats confirmaran abans de l'19 de juny a les 24:00 h 

Avaluació ELO FIDE i FEDA 

 

PREMIS:  

Trofeus als tres primers classificats de cada categoria. 

El Campió de cada categoria serà el representant de la Comunitat Valenciana en la seua 
categoria en els pròxims Campionats d'Espanya de Veterans que convoque la FEDA en 
2022, amb les despeses d'allotjament en règim de pensió completa, desplaçament i 
inscripció. 
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PARTICIPACIÓ:  

Classifiquen de manera directa els Campions Provincials +50 (3 jugadors) i +65 (altres tres 
jugadors). 

Tal com ja s'avançava en la convocatòria de la fase provincial, perquè totes dues finals 
siguen 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. 

El sorteig dels números per al sistema lliga es realitzarà en les oficines de la FECV el 
dimecres 22 de juny a les 13.00 h i serà retransmés pel canal YouTube de la FECV en 
directe https://www.youtube.com/c/federacionajedrezcomunidadvalenciana 

 
 

DESEMPATS:  

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°) Sonenneborn-
Berger (4°) Sistema Koya.  

Després d'aquests primers 4 sistemes, de persistir un empat per a determinar el lloc del 
campió s'aplicaria a continuació (5°) Major nombre de partides amb negres (6°) Partides 
Blitz 5+3 fins que hi haja una victòria, amb un màxim de 3 partides, després de les quals 
s'aplicaria el criteri 5é de concloure taules en les tres partides. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Aquesta Final Autonòmica serà retransmesa mitjançant taulers electrònics. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 
Signat: José A. Polop Morales 

Secretari General de la FECV 
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