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València a 28 de juny de 2.022 

CIRCULAR Núm. 20 / 2022 
ASSUMPTE: OBERTURA TERMINI PROPOSADES DE 

SEUS PER ALS CAMPIONATS PROVINCIALS 

 
Estimats amics, 

Amb la publicació d'aquesta circular obrim el termini perquè els clubs d'escacs puguen 
presentar les seues propostes de seu per als Campionats Provincials. 

La data límit per a les sol·licituds és el 25 de juliol.   

Les propostes es realitzaran mitjançant el formulari web que s'habilita amb aquesta circular. 

Les línies generals de la competició i les seues seus són: 

 Reprenem la competició separada per categories. En principi, no hi ha de partida 
categoria open com els dos anys anteriors on vam estar obligats a jugar en multitud 
de micro sedes a causa de la pandèmia. 

 Una seu podrà albergar diverses categories. 
 El número de rondes s'establirà en funció de les inscripcions. 
 El nombre mínim de jugadors per a constituir una categoria en una seu es determinarà 

una vegada analitzades totes les propostes i serà publicat en la circular de la 
convocatòria dels campionats provincials. 

 Dates inicialment reservades per a la fase regular i possibles creus en categoria 
absoluta de cada província: els dies 10, 17 i 24 de setembre, els dies 1, 8, 22 d'octubre 
i els dies 12, 19 i 26 de novembre. Les dates definitives es determinaran amb la 
publicació de la circular dels campionats provincials. 

 La FECV determinarà el nombre de seus i l'aforament per seu una vegada analitzades 
totes les propostes, en funció de la seua superfície i localització geogràfica. 

 La FECV designarà i facilitarà els àrbitres necessaris per a les seus (valorant la 
proposta el club sol·licitant), així com fulls d'anotacions i el material esportiu 
necessari. Las sedes puguen oferir en la seua proposta els jocs i rellotges. 

 El club seu disposarà de 10 inscripcions per als seus jugadors. 
 Es requereix que la seu tinga finestres o portes amb accés directe al carrer per a la 

seua ventilació. 

Una salutació,     

 

Signat: José A. Polop Morales 

(Secretari General de la FECV) 
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