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Canals (València), 4 de maig del 2010 
 

CIRCULAR 12 bis/2010. Modificació jornada en Provincial València. 
 
 Estimats amics: Una vegada publicades les dates del Campionat Provincial 
de València el Club Massanassa-Escacs 90 ens ha comunicat la 
convocatòria del seu torneig de ràpides el dia 13 de juny. 
 
 Des de la FACV estimem adequat, a pesar d'haver publicat ja les 
dates dels provincials, modificar-les a fi que hi haja més activitat. Sense 
desconéixer que, el de Massanassa, és un torneig tradicional en eixes dates.  
 
 Agraïm als Clubs que, en principi, han oferit les seues seus per als 
provincials, la seua disposició a canviar les dates. 
 
 En virtut de l'anterior, la ronda del dia 13 de juny a València passa al 
dissabte 12 de juny, a partir de les 16:30 hores. 
 
Per tant, estes són les dates definitives a València: 
 

València-Sud 
 
1a ronda. Diumenge, 23 de maig, a les 10:00 hores. 
 

Resta de València i Castelló 
 
1a ronda Dissabte 22 de maig,  a les 16:30 hores.  
 

Per a totes les seus 
 
2a ronda Dissabte 29 de maig, a les 16:30 hores 
 
3a ronda Diumenge 6 de juny, a les 10:00 hores 
 
4a ronda Dissabte 12 de juny, a les 16:30 hores 
 
5a ronda Diumenge 20 de juny, a les 10:00 hores 
 
6a ronda. Diumenge 27 de juny, a les 10:00 hores 
 
7a ronda. Diumenge 4 de juliol, a les 10:00 hores 
 
- D'altra banda, recordar-vos que el torneig és vàlid per a ELO FIDE. 
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