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Canals (València), 13 de maig del 2010 
 

CIRCULAR NÚM. 14/2010 
 

Assumpte: CAMPIONAT AUTONÒMIC INDIVIDUAL DE PARTIDES RELLAMP 2010 
 
ORGANITZA: Club d'Escacs Utiel 
 
Local de Joc: Local Polivalent “La Celadilla” 
Data: 3- Juliol- 2010 
Horari: A partir de les 16:00 hores. Entrega de premis al finalitzar el torneig. 
 
 

BASES 
 
Poden participar tots els federats en la FACV 
Ritme de joc: 10 minuts per jugador. 
Sistema: suís a 8 rondes. 
La inscripció de farà a través de l'email de la FACV email@facv.org posant en el missatge 
AUTONÒMIC RÀPIDES i el nom i cognoms del jugador. 
Quota d'inscripció 10€ 
Número de compte 3188 0049 34 206 1068926 CREDIT VALÈNCIA CAIXA RURAL (Compte 
d'Utiel) 
Els titulats estan exempts del pagament d'inscripció. 
Data límit d'inscripció i pagament: Dimarts 29 de juny del 2010 
Límit d'inscripció 100 jugadors. 
 
La cortesia a l'adversari serà fins a la caiguda de bandera. 
L'enllaç del torneig en Chess-Results és: 
http://chess-results.com/tnr33868.aspx?ix=1&lan=2&m=-1&wi=1000&turdet=YES 
 
 
Desempates: 
 

• Bucholtz FIDE menys el pitjor resultat 
• Bucholtz FIDE total 
• Progressiu 
• Sonneborn-Berger Estàndard 

 
 

Tots els emparellaments i classificacions elaborats pel programa informàtic utilitzat es 
consideraran inapel·lables excepte error en la introducció del resultat. Els jugadors tenen 
l'obligació de comprovar en cada ronda que tenen assignada la puntuació correcta abans de posar-
se a jugar. 
 
La incompareixença no justificada a una ronda suposarà la retirada del torneig. 
 
Tot el no especificat en les bases es regirà pel reglament de competicions de la FACV i les lleis 
dels escacs de la FIDE. 
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Qualsevol imprevist serà resolt per l'àrbitre i/o l'organització. 
 

DISTRIBUCIÓ DE PREMIS: 
 

Classificació general: 
 

1. 300.00 euros + Trofeu  
2. 275.00 euros + Trofeu 
3. 180.00 euros 
4. 100.00 euros 
5. 75.00 euros 
6. 60.00 euros 
7. 60.00 euros 
8. 60.00 euros 
 
 
1. Amb ELO      Igual o inferior 1900  � 50 euros 
2.    Amb ELO     Igual o inferior 1900 � 50euros 
 
1. Amb ELO        de 1901-2050           � 50 euros 
2.   Amb ELO       De 1901-2050          � 50 euros 
 
1. Amb ELO        de 2051- 2200 50 euros 
2.   Amb ELO       De 2051-2200 50 euros 
 
1. Classificada  femenina   50 euros 
 
1. Veterà 55 anys    50 euros 
 
1r  Sub 18     50 euros 
 

Socis del Club Organitzador: 
 

1.  60 euros + Trofeu 
2.  50 euros  
3.  40 euros 
 
 

 El Campió autonòmic, si complix els requisits FEDA, tindrà una ajuda de 125 euros 
per a disputar el Campionat d'Espanya de 2010 d'esta modalitat. La FACV assumirà així 
mateix la seua inscripció en el dit Campionat. 
 No podran optar a esta ajuda els jugadors que ja la tinguen compromesa per la FACV 
per a este Campionat d'Espanya. 
 L'ajuda es prestarà una vegada s'acredite, per mitjà de la classificació final, la 
participació en el Campionat d'Espanya de 2010, al fi del qual, en un termini de deu dies, 
haurà de facilitar-se a la FACV número de compte en què poder realitzar l'ingrés. 
 
- Als premis que procedisquen se'ls aplicaran les retencions fiscals que corresponguen. 
La participació en el campionat suposa l'acceptació de la totalitat de les bases. 
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-Els premis no són acumulables. Excepte l'aportació de la Federació si és procedent. 
S'atorgaran per orde de major quantia. 
 
 

Fdo.: José A. Polop Morales 

Secretari General FACV  
 


