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Canals (Valencia), 3 de maig de 2010 
 

CIRCULAR Nº 13/2010 
 

Assumpte: CAMPIONAT PROVINCIAL FEMENÍ I CAMPIONAT PROVINCIAL 
VETERÀ DE VALÈNCIA. 
 

Local de joc:  Ateneo Cultural y Deportivo d’Alaquàs. Plaça de la Constitució, 1. 

Data:  Dissabte 15 de maig, a partir de les 16:30 hores i diumenge a partir de les 10 

hores. 

BASES 

 
Primera.- Poden participar en cadascún dels Campionats tots els federats FACV 

veterans (majors de 55 anys) i fèmines de la província de València. El/La campió/na 
provincial es clasificaran al respectiu campionat Autonòmic en les condicions que 
s’establisquen en la circular que convoque dita final. 
 

Segona.- Inscripció gratuita per tothom. Cal enviar un correu electrònic 
confirmant l’inscripción a email@facv.org  

Data límit d’inscripció: Dijous 13 de maig 
 

 Tercera.- El sistema d’emparellament serà Sistema suís a 5/7 rondes, depenent 
del número d’inscripcions; el ritme de joc serà de 25 minuts amb incremento de 5 
segons per jugada. Si el número de participants ho permitirà es jugarà per sistema lliga, 
amb nous desempats que es farien públics a l’inici de la competició. 

Tots els emparellaments i clasificacions elaborades pel programa informàtic 
utilitzat seran inapelables a excepció d’errada en l’introducció del resultat. Els/les 
participants tenen l’obligació de comprobar en cada ronda que tenen asignada la 
puntuació correcta abans de posar-se a jugar. 
 

Quarta.- La incomparecència no justificada a una ronda suposarà la retirada del 
torneig. 

 
Quinta.- ELs desempats són: 
• Bucholtz FIDE menys pitjor resultat 
• Bucholtz FIDE total 
• Sonneborn-Berger 
 
Sexta.- Tot allò no especificat en les bases es regirà pel reglament de 

competicions de la FACV i les Lleis dels Escacs de la FIDE. Qualsevol imprevist serà 
resolt per l’àrbitre i/o l’organització. 

 
Séptima.- La participació en el campionat suposa l’acceptació de la totalitat de 

les bases. 
 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 

Secretario General FACV 


