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Valencia, 27 de abril de 2010 
 
 
 
Final autonòmica – Benicassim – Maig 2010 
 
BASES – Sub14 i Sub16 
 
La final autonòmica Sub14 i Sub16 es jugarà en Hotel Intur Orange- avinguda Gimeno 

Tomás 9- platja de Benicassim- 12560- Benicassim -tel 964 394400 

Els participants podran disposar de les habitacions des de les 14 hores del Dijous 8. 

1.- Les següents bases tècniques complementen les oficials. En cas d'haver-hi alguna 
diferència serà vàlid a tots els efectes el que conste en les bases publicades pel Consell 
Valencià de l'Esport. 

2.- Tots els participants han d'estar inscrits dins del termini i la forma escaient pels seus 
respectius clubs o col·legis (quàdruple blanc). S'exigirà la llicència dels Jocs Esportius, 
degudament validada per la Delegació Territorial del Consell Valencià de l'Esport a Alacant, 
València o Castelló, segons siga el cas, o per l'Ajuntament, Regidoria d'Esports, etc.. i DNI o 
passaport 

3.- El delegat de cada entitat entregarà les llicències degudament validades en Federació o a 
l'àrbitre principal en l'Hotel on se celebra la competició. 

4.- Cada torneig (Sub14 i Sub16) es jugarà en quatre jornades els dies 6, 7, 8 i 9 de maig, 
jugant-se per mitjà de Sistema Lliga i amb el desenrotllament següent: 

• Dijous 6: 2 rondes a la vesprada, a les 16 h i 19 h. 

• Divendres 7: 2 rondes al matí, 9.30h i 12 h, i 2 rondes a la vesprada, a les 16 h i 19 h 

• Dissabte 8: 2 rondes al matí, 9.30h i 12 h, i 2 rondes a la vesprada, a les 16 h i 19 h 

• Diumenge 9: 1 ronda al matí, 11.00h. 

L'hora de començament de les rondes que comencen a les 12 i 19 hores pot variar depenent 
de la duració de les partides anteriors. 

5.- El ritme de joc serà de 30 min. + 15” jugador. 
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6.- Els sistemes de desempat per aquest orde: 

• Resultat particular 

• Sonnen 

7.- Classificaran per a formar part de la Selecció Valenciana d'Escacs Sub16 2 xics i 2 xiques, 
quedant una plaça en xics i una altra en xiques que serà designada per la FACV. Així mateix 
classifiquen per a jugar el Ct. d'Espanya Sub 16 el primer xic i la primera xica. 

8.- Classificaran per a formar part de la Selecció Valenciana d'Escacs Sub14 2 xics i 2 xiques, 
quedant una plaça en xics i una altra en xiques que serà designada per la FACV. Així mateix 
classifiquen per a jugar el Cto d'Espanya Sub 14 el primer xic i la primera xica. 

9.- Durant la disputa de la seua partida cap jugador/a podrà absentar-se de la sala de joc sense 
l'autorització prèvia d'algun àrbitre. El/la jugador/a en torn de joc no podrà abandonar el seu 
tauler. 

10.- La incompareixença no justificada a una ronda suposarà la retirada del torneig. 

11.- Tot el no especificat en estes bases es regirà per les bases generals dels XXVIII Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana, el Reglament de Competició de la FACV i les lleis 
dels escacs de la FIDE. 

12.- Qualsevol imprevist serà resolt per l'àrbitre i/o l'organització. 

13.- La participació en el Campionat suposa l'acceptació de la totalitat d'estes bases. 

 
 
 
 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 
 

Secretario General FACV 


