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CIRCULAR NÚM. 12/2010 PROVINCIALS A ALACANT I CASTELLÓ-VALÈNCIA 
 

    Canals (València), 1de maig del 2010 
 
 Benvolguts amics, passem a informar-vos d'una nova competició que 
la FACV ha preparat: 
 

CAMPIONAT PROVINCIAL  PER EQUIPS 
 

ORGANITZACIÓ i DISTRIBUCIÓ D'EQUIPS 
 
 Es jugaran dos competicions, Un Torneig Provincial per als equips 
d'Alacant i un altre per als de Castelló i València.  
  

LOCAL DE JOC 
 
  Depén dels inscrits i de les seus que s'oferisquen. Els Clubs que 
desitgen ser seu poden oferir-la a la FACV fins al dia 12 de maig. Es podria 
arribar, inclús, a l'establiment de més d'una seu per zona. 
 El 19 de maig la FACV comunicarà en la seua pàgina web les seus 
designades.  
  
 A Alacant: Seu per determinar. 
 
 A Castelló-València: Seus per determinar, si bé ja s'han oferit a 
col�laborar els clubs Alzira, CIM Benimaclet, Alaquàs (per a les tres primeres 
jornades) i Ateneu Marítim (per a les jornades 4a en endavant). 
 Hi haurà dos suïssos. Un per a la zona sud de València i un altre per a la 
resta de la província i per als equips de Castelló.  
 Els clubs podran preinscriure's en qualsevol de les dos zones. 
 La FACV distribuirà els equips en funció de les seus disponibles i per 
proximitat geogràfica. 
 Hi haurà  una classificació diferenciada per províncies, que no 
afectarà els emparellaments.  
 En cas d'insuficiència d'espai o que, per qualsevol circumstància, no 
poguera competir-se en alguna seu, si no s'organitza per un altre Club, cada 
partida es disputarà com l'Interclubs tradicional, açò és, a casa d'aquell el 
primer tauler del qual jugue amb blanques.  
 I en este cas els fulls d'anotacions de les partides i les actes, així com 
els resultats dels encontres es comunicaran i remetran a la FACV en els 
mateixos termes que en l'interclubs (la comunicació de resultats serà 
responsabilitat de l'equip local. Es prega avancen el resultat via email). 
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 En el supòsit d'insuficiència parcial, seran preferits per a jugar en les 
seus habilitades els equips dels Clubs col�laboradors i, per als altres, se 
seguirà l'orde de les taules (taula 1, 2, 3, etcètera). 
 Els equips dels clubs col�laboradors sempre juguen en la seua seu. 
 

COMPOSICIÓ DELS EQUIPS 
 
  Els equips seran de 4 jugadors i es podrà presentar un orde de forces 
en la FACV fins a les 13 hores del dia 17 de maig. El dit Orde serà el vàlid per 
a alinear els jugadors en els diferents equips. El sistema suís permetrà que els 
equips juguen a casa i fora alternativament, en la mesura que siga possible, i 
igual que l'interclubs l'equip local portarà el seu primer tauler les blanques, 
alternant la resta el color. 
 En cas de no presentar-se en termini tal orde de forces, regirà per als 
clubs el de l'Interclubs 2010, inclús en el cas que els clubs s'inscriguen entre 
els dies 16 i 19 de maig. 
 En el cas que un Club presente diversos equips, quan un jugador 
dispute 3 rondes en equip A, ja no podrà ser alineat en equip B. El mateix 
s'observarà per a B-C, CD, etcètera.  

RONDES 
 
  Serà un torneig de sistema suís a 6/7 rondes. 
 
 A Alacant:  Els diumenges 23 i 30 de maig, 6, 13 i 27 de juny i 4 de 
juliol. Les partides s'iniciaran a les 10 hores. 
 A Castelló-València s'observaran les especialitats següents: 
 
 1a) La segona jornada se celebrarà el dia 29 de maig, a partir de les 
16:30 hores, per a no coincidir amb el Torneig de Massalavés. 
 
 2a) En la zona sud de València el torneig començarà el dia 23 de 
maig, però en l'altra zona, a fi de facilitar la inscripció en el torneig de Vila-
real, la 1a Jornada s'avança al dia 22 de maig, a partir de les 16:30 hores. 
 
 3a) Es preveu una final el dia 18 de juliol, amb el mateix horari de matí, 
en seu per determinar. Si haguera més d'un sistema suís en la província 
d'Alacant, esta norma també s'aplicarà a l'efecte de determinar el Campió 
Provincial. 
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 Les rondes i emparellaments es publicaren en la pàgina  web de la 
FACV com a màxim els dijous abans de cada jornada de diumenge. 
S'excepciona el primer dia, que la ronda podrà publicar-se inclús un dia 
abans de l'inici del Torneig. 

 
RITME DE JOC, PUNTUACIÓ i SISTEMES DE DESEMPAT 

  
 Partides 1 hora 30 minuts més 30 de segons d'increment per jugador.  
 
 Partit guanyat: 2 punts. 
 Partit empatat: 1 punt 
 Partit perdut: 0 punts 
 
Els sistemes de desempats són:  
 
 1r) Bucholtz menys pitjor 
 2n) Bucholtz total 
 3r) Resultat particular 
 4t) Punts per tauler 
 5t) Sonnenberg  

ELO i ÀRBITRES 
 
  La FACV entén que complix la normativa de la FEDA per a l'existència 
de conveni que permeta als àrbitres autonòmics dirigir els tornejos i que açò 
no supose obstacle per a validar el torneig. Per això, i sense perjuí de la 
superior direcció per l'Àrbitre Internacional Juan José Valentín Saura, es 
procurarà l'assistència d'un àrbitre per jornada en cada una de les seus i, si 
és possible, que les designacions vagen alternant-se, a fi de distribuir entre 
tots els àrbitres disponibles les jornades a celebrar.  

QUOTES I TERMINIS D'INSCRIPCIÓ 
 
 Cada equip d'un club té una quota d'inscripció de 50 euros pel primer 

equip. 40 pel segon i 30 per  cada un dels restants. 
Aquells equips que es comprometen a alinear cada jornada a una 

jugadora tindran un 50% de reducció en les quotes. 
 
Els pagaments es poden efectuar en la seu de la FACV en l'horari 

d'atenció al públic o en els comptes bancaris de la FACV: 
 
CAM 2090/2220/86/0200007177 
BANCAIXA 2077/0669/49/1100307045 
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 Data limite d'inscripció i pagament: Les 13.00 hores del 17 de maig del 
2010. 
 Les inscripcions es faran en la seu de la FACV en els horaris d'atenció al 
públic o en el mail de la FACV, email@facv.org. S'ha de justificar el 
pagament  per a formalitzar la inscripció de la manera habitual. 
 Estan exempts del pagament d'inscripció els dos primers equips dels 
clubs que siguen seu del torneig.  

 
MATERIAL DE JOC 

 
 Cada equip que, formalment, li corresponga jugar a casa, haurà 
d'aportar eixa jornada el material suficient (inclosos rellotges de repost) per a 
competir. Per això, haurà d'ocupar-se del muntatge de taulers, jocs, rellotges 
i fulls d'anotacions amb, almenys, 15 minuts abans de l'inici de la partida. 
 En cas que no puga disputar-se una partida per falta de material, el 
resultat negatiu que corresponga no implicarà incompareixença a l'efecte 
de retirada del torneig, sempre que el jugador estiga present en la Sala de 
Joc. 
 Preguem a tots els equips col�laboren en la labor dels Clubs que 
presten el seu local per a la celebració del Torneig. 
 La FACV s'ocuparà que hi haja fulls d'anotacions suficients en cada 
seu. 

PREMIS 
  
  Els tres millors equips de cada província rebran trofeus i diploma 
acreditatius de la seua classificació. 
 El Campió de cada província s'atorgarà el títol de Campió Provincial 

 
ALTRES CONSIDERACIONS 

  
  La incompareixença a una ronda suposarà la retirada del torneig de 
l'equip infractor. 
 Tot el no especificat en estes bases es regirà pel Reglament de 
Competició de la FACV, pel de la FEDA i per les lleis dels escacs de la FIDE. 
 Seran també d'aplicació supletòria, en la qual cosa resulten 
aplicables, les normes dictades per a l'Interclubs 2010. 
 Qualsevol imprevist, variació, modificació i inclús suspensió del torneig 
si fóra el cas, serà resolt inapel�lablement per la FACV. 
 La participació en el Campionat suposa l'acceptació de la totalitat 
d'estes bases. 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 
 

Secretari General de la FACV 


