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València a 27 de desembre de 2022 

 
 
 

CIRCULAR Nº 28 / 2022 

ASSUMPTE: PROVES D'ACCÉS AL PROGRAMA DE 

PRE-TECNIFICACIÓ 2023. 

 
 

 
Estimats amics, 
 
 
Per la present convoquem les proves d'accés al programa de Pre-Tecnificació 2023. 
 
 
 
 

PROVES: 
 
Es duran a terme dues proves: una per a menors de la categoria sub 8, es a dir, nascuts en 
2015 i 2016; i una altra general per a menors nascuts entre 2008 i 2014. 

 
 

DATES I HORARIS: 
 
Les proves es realitzaran el diumenge 8 de gener de 2023 de 10.00 a 13:00h. 
 
 

FORMAT: 
 
 

• Part 1: prova escrita en la qual resoldran 8 exercicis de tàctica i 4 d'estratègia. De 
10.00 a 11:30h. 

• Part 2: prova pràctica en la qual s'organitzaran diverses partides i els entrenadors 
valoraran aspectes esportius durant aquestes. De 11.45 a 13:00h. 

 
 

INSCRIPCIÓ: 
 
El límit per a realitzar les inscripcions és el divendres 6 de gener de 2022. La inscripció és 
gratuïta. 
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Les inscripcions les cursaran els clubs a través del correu electrònic o de la nostra secció 
Contactar en la pàgina web https://www.facv.org/contactar 
 
La sol·licitud deu indicar nom complet dels aspirants, club i ELO (si té) i ha d'arribar agrupada 
des del Club d'Escacs, no de manera individual. 
 
 
 

REQUISITS: 
 
L'any de naixement del jugador haurà d'estar comprés entre 2008 i 2014 per a la prova 
general, i entre 2015 i 2016 per a la categoria sub 8. 

 
L'esportista ha de tindre llicència esportiva amb la *FACV 2023. 
 
 
 

SEUS: 
 
Les seus per a les proves són: 
 
• C.A. Ciutat Vella, Passeig de la Petxina, 42 – 46008 València. 
• C.A. Enric Valor, Carrer d’Algol, 33 - 03006 Alacant. 
 
 
Els inscrits de les províncies de Castelló i València acudiran al Passeig de la Petxina i els de 
la província d'Alacant al carrer d’Algol. Preguem als clubs que comuniquen qualsevol canvi en 
aquest sentit sobre cap dels seus inscrits per a tindre preparat el material necessari en cada 
seu. 
 

 
 

 
 

Fdo.: Jose Miguel Pérez García 
Secretario General de la FACV 
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