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TÍTOL I: NORMES GENERALS

Article 1.- El present Reglament General de Competicions té per objecte la regulació de
l'organització i control de les proves organitzades, delegades o subvencionades per la
Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant *FACV), del control del
dopatge, de les llicències federatives, així com de l'organització esportiva general de la
*FACV.
Article 2. - El Reglament s'aplicarà a totes les persones físiques o jurídiques que
practiquen, participen o intervinguen en el desenvolupament de qualsevol modalitat
d'escacs federats a la Comunitat Valenciana que siga competència de la *FACV.
Article 3. - A l'efecte del present Reglament, s'entén per llicència federativa el document
expedit per la *FACV que acredita l'afiliació del titular d'aquesta, el seu període de validesa
serà fins al final de l'any natural de la seua expedició. La temporada esportiva de la *FACV
és l'any natural.
1.- Es denomina, d'ara en avant, “jugador” a l'esportista federat, entenent-se que pot
ser del sexe masculí o femení. El mateix criteri haurà d'aplicar-se a “àrbitre”,
“entrenador” o “monitor”.
2.- La Federació Espanyola d'Escacs (d'ara en avant *FEDA) emetrà una llicència
federativa individual anual per a cada persona o entitat, que serà uniforme per als
membres de cada Estament i categoria.
3.- La llicència federativa, en funció dels seus destinataris, podrà ser d'alguna de les
següents modalitats:
a)
b)
c)
d)
e)

Llicència de jugador
Llicència de club
Llicència d'àrbitre
Llicència d'entrenador
Llicència de monitor.

4.- Les persones físiques o jurídiques titulars d'una llicència de la *FEDA
pertanyents a la *FACV, tindran els drets i obligacions establits en els estatuts de la
*FACV, el present Reglament i altres normes que els siguen aplicable.
Article 4.- La possessió de la llicència federativa és obligatòria per a poder participar en
tots els esdeveniments *ajedrecísticos organitzats per la *FACV o homologats per ella, i
especialment en:
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a)
b)
c)

d)
e)

Campionats individuals en les modalitats que s'organitzen.
Campionats per equips en les modalitats que s'organitzen.
Tornejos celebrats a la Comunitat Valenciana valedors per a l'obtenció de
titulació internacional o per a la classificació en el rànquing tant nacional com
internacional.
Tornejos nacionals en representació de la *FACV.
Cursos oficials de formació o reciclatge organitzats per la *FACV.

Article 5. - La *FACV podrà tramitar noves altes de llicències durant tot l'any, sent el termini
de validesa de les mateixes fins al 31 de desembre d'aquest.
Article 6.- Qualsevol incidència no regulada en el present reglament podrà ser resolta per
la junta directiva i/o el comité de competició.

TITULE II: ELS ESPORTISTES

Article 7. - S'entendrà per jugador federat a l'efecte del present Reglament, tot el que
posseïsca una llicència en vigor de la *FACV expedida al seu nom i en vigor.
Article 8.- El jugador federat estarà sotmés a les següents normes en matèria
d'incompatibilitats:.
a)
b)
c)

d)

No podrà disposar de més d'una llicència federativa en vigor, per Estament,
expedida per la *FACV.
No podrà estar federat, alhora, en més d'un club espanyol, ni en més d'una
Federació Autonòmica o Delegació Territorial.
No es tramitarà la llicència del jugador que en la temporada en curs (any natural)
haguera tingut llicència federativa en una altra Federació Autonòmica o
Delegació Territorial, si la petició d'alta de la llicència no ve acompanyada de la
baixa de la Federació Autonòmica o Delegació Territorial, anterior. En tal cas i si
el sol·licitant haguera tingut llicència per una altra Federació Autonòmica o
Delegació Territorial, participant en qualsevol de les seues competicions, no
podrà participar en qualsevol prova de la *FACV que implique possibilitat de
classificar-se per a Campionats d'Espanya o superiors ni en Campionats oficials
per equips.
d) En virtut de l'Art. 8.4 del Decret 50/1998, de 5 de maig, pel qual es regulen les
Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana, tot practicant de l'esport en
qüestió dins del marc d'una entitat esportiva, ha de tindre la corresponent
llicència federativa, ja siga competitiva o no competitiva.
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e)

e) La *FACV donarà baixa de llicència esportiva als jugadors que ho sol·liciten,
quan es troben al corrent de les seues obligacions federatives i no tinguen
expedient obert o sanció esportiva.

Article 9.- Els jugadors federats de nacionalitat espanyola, que no estiguen subjectes a
sanció disciplinària que li ho impedisca, tindran a més d'uns altres que puguen
correspondre'ls, els següents drets:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

Participar en els Campionats de la Comunitat Valenciana, en les categories
esportives que els corresponguen.
Formar part de les llistes que s'establisquen per a l'obtenció de beques o altres
ajudes a esportistes.
Participar en totes les proves oficials d'organització oberta que se celebren en
l'àmbit territorial de la Comunitat, amb les limitacions d'inscripció relatives a
nombre de participants que s'establisquen.
Participar en les proves valedores per als Campionats d'Espanya que organitze
la *FACV.
Representar a la Comunitat Valenciana en els Campionats d'Espanya.
Que siguen comptabilitzades en el rànquing nacional totes les seues actuacions
en les proves homologades a tal fi en les quals participe.
Que siguen remesos a la *FEDA per a la seua posterior remissió a la *FIDE, els
resultats obtinguts en les proves jugades a la Comunitat Valenciana,
homologades a tal fi, per a la seua avaluació en el rànquing internacional o per a
l'obtenció de normes i titulacions internacionals.
Que siguen sol·licitats a la *FIDE per la *FEDA els títols als quals pels seus
resultats s'hagen fet creditors, com així mateix que s'efectuen davant aquest
organisme les reclamacions que per la no inclusió en el rànquing o ell càlcul
erroni d'alguna de les seues actuacions hagen de realitzar-se.
Obtindre qualsevol tipus d'ajuda o subvenció de la *FACV, si compleix el que es
disposa en la normativa corresponent.
Personar-se en els procediments on tinga interés directe, i siguen iniciats per la
Federació o alguns dels seus òrgans, mitjançant petició per escrit a aquesta.

Article 10.- Els jugadors federats de nacionalitat estrangera, que no estiguen subjectes a
sanció disciplinària que li ho impedisca, tindran a més d'uns altres que puguen
correspondre'ls, els drets dels apartats f), g) i h) de l'article 9é.
Article 11.- Els jugadors federats de nacionalitat espanyola tindran, a més d'unes altres
que els puguen correspondre, les obligacions següents:
a) Acatar les decisions dels òrgans de govern de la *FACV, sense perjudici dels
recursos que legal o estatutàriament tinguen dret a interposar.
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b) Observar en tot moment un comportament correcte amb els altres jugadors,
àrbitres, organitzadors, directius, així com conduir-se amb l'esportivitat tradicional
en aquest esport.
c) Representar a la *FACV en les competicions nacionals per a les quals hagen sigut
seleccionats per aquesta, o s'hagen fet creditors a aquesta representació pels seus
mèrits esportius.
Article 12.- Els jugadors federats de nacionalitat estrangera tindran, a més d'unes altres
que pogueren correspondre'ls, les obligacions especificades en els apartats a i b de l'article
11.

TITULE III: ELS CLUBS

Article13.- Els clubs federats, que no estiguen subjectes a sanció disciplinària que li ho
impedisca, tindran, a més d'uns altres que pogueren correspondre'ls, els següents drets:
a) Que els seus equips representatius en cada categoria siguen admesos a participar
en les proves federatives d'àmbit territorial autonòmic, d'acord amb les normes que
per a cada competició s'establisquen.
Sol·licitar l'organització dels diferents campionats de la Comunitat Valenciana, així
com d'Espanya.
b) Representar a la Comunitat Valenciana en les competicions nacionals en què
aquesta intervinga.
c) Participar en qualsevol competició autonòmica organitzada o tutelada per la *FACV.
d) Organitzar qualsevol altra competició homologada per la *FACV.
Article 14.- Els clubs federats tindran, a més d'unes altres que els puguen correspondre,
les següents obligacions:
a)

b)
c)
d)
e)

Cedir als seus jugadors perquè puguen acudir als compromisos i competicions en
què intervinga la *FACV, formant part de l'equip autonòmic quan siguen
seleccionats, anteposant-se aquesta obligació a qualsevol altre compromís que
puga tindre el club en aqueixes mateixes dates.
Permetre que els seus jugadors participen en les competicions organitzades per la
*FACV, o homologades per ella.
No permetre que en les proves que concedides per la *FACV que el club organitze,
participen jugadors sense llicència federativa pertanyents a la *FACV.
Complir i fer complir en totes les competicions les normes que a cada moment tinga
en vigor la *FACV.
Cursar a l'organisme federatiu corresponent les sol·licituds i reclamacions que els
seus jugadors els presenten relatives a l'actuació dels mateixos en les diverses
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f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

proves en què hagen participat, així com qualsevol altra petició raonada d'interés
per al jugador i que necessite del suport i tutela del club.
Tramitar anualment les llicències federatives del club i dels seus jugadors davant la
*FACV en el termini determinat per aquesta.
Acatar les decisions dels Organismes federatius, sense perjudici dels recursos que
legalment els puguen correspondre.
Comunicar a la *FACV els canvis de nom en els òrgans directius del club.
Complir les normes establides en el present Reglament, i les de cada competició,
referent a confecció d'equips, participació en campionats i condicions dels locals de
joc.
Disposar d'un local de joc, amb un mínim de condicions de llum, silenci i espai, on
puguen disputar-se les partides oficials de les competicions per equips, i on res, ni
ningú, puga molestar el desenvolupament de la competició i la concentració dels
jugadors.
Disposar del mobiliari necessari, taules i cadires, així com material d'escacs,
taulers, jocs i rellotges, en bones condicions.
No permetre que en el club hi haja socis que practiquen sense llicència, ja siga
competitiva o no competitiva.

TITULE IV: ELS TORNEJOS

Capitule 1r: De l'organització.

Article 15.- L'organització dels tornejos provincials o autonòmics, tant individuals com per
equips, de caràcter oficial correspon a la *FACV.
Article 16.- La *FACV podrà adjudicar aquesta organització en un club d'escacs, organisme
i fins i tot en una persona o entitat privada, sempre que el compliment de les normes
establides quede garantit, fins i tot mitjançant contracte escrit si es considera necessari.
Article 17.- La *FACV organitzarà anualment, com a mínim, les següents proves:
a) Campionats Autonòmics Individuals Absolut, Juvenil (S-18) Infantil (S-14), Aleví (S12), Benjamí (S-10),
b) Campionats Provincials Individuals.
c) Campionats per Equips de les categories existents.
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Article 18.- Cada campionat el regularà, a més del present Reglament, unes normes
específiques determinades per la Junta Directiva, que hauran de detallar, com a mínim, el
següent:
a)
b)
c)
d)
e)

Requisits esportius que permeten la participació en la prova.
Termini d'inscripció.
Premis, si n'hi haguera.
Sistema de joc, nombre de rondes i dies de joc.
Sistemes de desempat.

Article 19.- La *FACV convocarà els diferents Campionats amb una antelació d'almenys 10
dies abans de la seua data d'inici.
A més dels tornejos abans relacionats, es considerarà "oficials" a l'efecte de calendaris i
reserves de dates, els tornejos que s'incloguen en el calendari de la *FACV. Per a això
s'haurà de demanar amb la major antelació possible la seua inclusió en el calendari.
No s'autoritzarà cap torneig o esdeveniment que coincidisca en dates amb els tornejos
oficials.

Capitule 2n: De l'organitzador.

Article 20.- A l'efecte d'aquest Reglament s'entendrà com a organitzador al club, persona o
entitat a qui la *FACV haja concedit l'organització d'un campionat.
Article 21.- La *FACV convocarà un concurs per a l'organització dels campionats que no
organitze directament, mitjançant circular aprovada per la Junta Directiva en la qual
s'establiran els requisits mínims exigits per a l'organització de la prova, assenyalant un
termini perquè els organitzadors envien les seues propostes a la *FACV.
Article 22.- Les propostes hauran de dirigir-se a la Junta Directiva de la *FACV que serà
qui adjudique l'organització corresponent.

Capítol 3r: De la sala de joc.
Article 23.a) La sala de joc haurà de tindre una amplitud suficient, proporcional al nombre estimat
de participants. També haurà de tindre una bona lluminositat, absència raonable de
sorolls, fàcil accés als serveis i una temperatura adequada per a un millor
desenvolupament del joc, a més de les taules de joc i cadires necessàries per als
jugadors participants.
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b) Pròxima a la sala de joc haurà d'haver-hi una altra amb jocs i taulers per a l'anàlisi
de les partides, evitant que el mateix es realitze en la mateixa sala.
Article 24.a) Les taules de joc hauran de tindre unes mesures mínimes de 70x70 centímetres.
Podran ser substituïdes per taulers correguts, sempre que tinguen l'ample indicat i
s'assigne a cada jugador un espai igual o superior a 70 centímetres. Si pot ser, es
cobriran els taulers correguts amb algun tapet de tela o paper.
b) Les cadires hauran de ser còmodes i d'altura proporcional a les taules de joc.
Article 25.a) Els taulers hauran de ser de fusta o plàstic, pintats o acabats en colors mats per a
evitar els reflexos de llum. Els quadres hauran de tindre de 4 a 6 centímetres de
costat.
b) Les peces seran del model *Staunton o similar, dels números entre 5 i 6, guardant
harmonia amb la grandària del quadre.
Article 26.- Els rellotges es procurarà que siguen de la mateixa marca, que aquesta
oferisca garanties de fiabilitat, i que estiguen autoritzats per la Federació Internacional
(*FIDE), Espanyola (*FEDA) o *FACV.

Capítol 4t: De l'arbitratge.

Article 27.- La *FACV nomenarà per a les diferents competicions almenys un Jutge Àrbitre.
Les seues atribucions seran les establides en els Reglaments de la *FIDE, *FEDA i *FACV.
Podrà actuar com a director adjunt del Torneig.
Article 28.- Sobre l'àrbitre itinerant en el Campionat *Interclubs.
Ací l'àrbitre actuarà conforme a les següents regles:
a) Si l'àrbitre es troba a la sala, actua i resol sobre qualsevol tema, conforme a la
normativa existent.
b) Cas que existisca una disputa entre els dos equips que no puga ser solucionada
pels capitans, aquests, a proposta d'un d'ells, hauran de cridar a l'àrbitre itinerant, el
qual parlarà amb tots dos i emetrà una decisió que no serà vinculant per als
capitans. Aquesta consulta quedarà reflectida en l'acta de la trobada i l'àrbitre
emetrà informe sobre el fet, el qual serà tingut en compte, conforme al seu saber i
entendre, pel Comité de Competició sense que la decisió del mateix els vincule, per
al cas que es produïsquen reclamacions sobre el fet objecte de la disputa.
*Federaciód'*Escacs de la Comunitat Valenciana *Associació privada
*senseànim de lucre. *Entitat declarada d'*utilitat pública Inscrita en el
Registre d'*EntitatsEsportives de la Comunitat Valenciana en el núm. 34
de la *secció 2a. CIF: G-46402434

Pàgina 9 de
29.

FEDERACIÓ D'ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya)
Telèfon: 963153005
www.facv.org
correo@facv.org

Article 29. - Cas de disconformitat amb les decisions arbitrals en els campionats
individuals, el jugador disconforme amb les mateixes dirigirà, en un termini d'una hora, un
escrit al Comité d'Apel·lació del Torneig, si n'hi haguera, o al Comité de Competició de la
*FACV, sent en aquest cas el termini de tres dies naturals.
Cada reclamació, recurs o apel·lació requereixen d'un depòsit previ de fiança de 39 €,
l'acreditació de la qual o resguard haurà d'aportar-se amb la presentació del mateix per a
considerar-ho presentat. En cas d'estimació parcial o total de la reclamació, recurs o
apel·lació, el Comité resoldrà la devolució de la fiança. El Comité podrà resoldre la
devolució de la fiança en algunes reclamacions desestimades.
Resoldrà en primera instància el Comité del Torneig si existeix, i de no existir aquest,
l'Àrbitre o Àrbitre Principal del mateix si hi haguera varis, mitjançant resolució escrita,
després d'estudiar les al·legacions del jugador o jugadors implicats, i en un termini màxim
de 6 hores a comptar des de la finalització de la ronda. El jugador que no estiga d'acord
amb la resolució podrà recórrer per escrit al Comité de Competició de la *FACV.
Article 30.-L'àrbitre podrà segons el seu criteri sol·licitar la identificació dels jugadors d'una
trobada abans d'iniciar-se aquest.

Capítol 5é: Del Delegat Federatiu.

Article 31.- El Delegat Federatiu, nomenat per la Junta Directiva de la Federació per a un
determinat torneig o competició, tindrà les següents funcions:
a) Representar a la *FACV davant l'organitzador, clubs o jugadors relacionats amb la
competició per a la qual ha sigut nomenat.
b) Comprovar el local, material empleat i tot allò que considere necessari relatiu a
l'organització del campionat.
c) Informar la Junta Directiva de la Federació, de l'esdevingut en el desenvolupament
del campionat.

Capítol 6é: Dels estrangers.

Article 32.- En les màximes categories (divisió d'honor, primera i segona autonòmica) dels
campionats per equips organitzats per la *FACV es permet alinear un màxim de dos
jugadors estrangers no comunitaris per trobada. En la resta de
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categories per equips, considerant-les de promoció, es permetrien més de 2 no comunitaris
sempre que acrediten residència i tinguen menys de 2200 *ELO.
En campionats individuals podran participar jugadors sense bandera *FIDE espanyola
sempre que tinguen llicència d'esportista amb la *FACV i, per a aquells amb *ELO *FIDE
major de 2200 punts, s'exigeix que la llicència *FACV es tinga durant els 12 mesos
consecutius anteriors comptats a partir de la data d'inici del torneig. Els jugadors en aquests
suposats no ocupen plaça classificatòria per a Campionat d'Espanya. Per a jugadors amb
nacionalitat espanyola i llicència *FACV s'apliquen els Art. 4 i Art. 9.

Capítol 7é: Dels campionats individuals.

Article 33.- La *FACV organitzarà anualment els Campionats Individuals Autonòmics, així
com els Provincials en les diferents categories.
Les inscripcions per als campionats oficials es realitzaran en els impresos que a aquest
efecte la *FACV proporcione i en el termini que establisca, aquestes no seran efectives en
tant no es vaig efectuar el pagament de les quotes establides i s'envie còpia a la *FACV.
Finalitzat el termini, no s'admetrà cap inscripció.
Article 34.- S'estableixen quatre categories per als jugadors federats en la *FACV:
Absoluta, Preferent, Primera i Segona.
34.1.- Les categories són vitalícies, salve:
a) Descens o ascens jugant.
b) Sanció.
c) Renúncia del jugador.
34.2 - Si un jugador opta per participar un any, per qualsevol motiu, en una categoria
inferior a la que li correspon, aqueixa serà la seua nova categoria, per renúncia a
l'anterior.
34.3.- Per a determinar una categoria a un jugador que no la tinguera en aplicació del
Art. 34.1 i 34.2 s'atendrà per raó de la seua *ELO:
a) Jugadors amb 2000 *ELO *FIDE s'atorga la categoria Absoluta.
b) Jugadors amb 1800 *ELO *FIDE s'atorga la categoria Preferent.
c) Jugadors amb 1600 *FIDE, s'atorga la categoria Primera.
34.4.- A fi de promocionar als jugadors joves fins a *sub-16 inclòs, a proposta de l'àrea
de Tecnificació es podrà determinar la categoria d'un jugador *promocionable sense
atendre les raons d'ascens requerides en el 34.1.
*Federaciód'*Escacs de la Comunitat Valenciana *Associació privada
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34.5.- (sense contingut)
34.6.- En algunes províncies, segons el nombre de jugadors, es podran suprimir
categories inferiors.
34.7.- En totes les competicions individuals provincials, el *núm*ero de jugadors que
ascendiran a la categoria superior serà igual al 10% dels jugadors que hagen disputat,
almenys, una partida en el torneig (inclòs *bye), arredonint a l'alça.
Així mateix, el nombre de jugadors que descendeix a la categoria inferior serà del 10%
dels jugadors que hagen disputat almenys una partida en el torneig (inclòs *bye),
arredonint a la baixa i descendint sempre, almenys, un jugador.
A les províncies en què es disputa més d'una categoria, el nombre d'ascensos en la
categoria inferior de totes les que es disputen a la immediatament superior serà del
20% dels jugadors que hagen disputat almenys una partida en el torneig (inclòs *bye),
arredonida a l'alça.
Article 35.- En totes les competicions oficials serà obligatori l'ús del rellotge. El ritme de joc
s'establirà en les bases de cada torneig.
Article 36.- No es permet ajornar partides excepte el determinat en l'art.37.
Article 37.- En cas d'existir una situació excepcional, l'àrbitre, podrà decidir ajornar una
partida o la jornada sencera si fora necessari. La partida haurà d'estar acabada 48 hores
abans del començament de la ronda següent.
El jugador que haguera motivat l'ajornament té l'obligació de comunicar a l'àrbitre al més
prompte possible el resultat de la partida. De no fer-ho així, incorrerà en falta lleu
sancionable d'ofici.
Article 38. - Una partida podrà avançar-se si existeix acord entre els jugadors i autorització
de l'àrbitre de la competició. El resultat de la mateixa haurà de comunicar-se a l'àrbitre, pel
conductor de les peces blanques, amb un mínim de 48 hores d'antelació al començament
de la següent ronda. Cas de no fer-ho així, incorrerà en falta lleu, sancionable d'ofici. El
jugador que haguera motivat avançar la partida té l'obligació de comunicar a l'àrbitre al més
prompte possible el resultat de la partida. De no fer-ho així, incorrerà en falta lleu
sancionable d'ofici. (No el de blanques)
Article 39.- La incompareixença a una ronda de joc haurà de ser justificada per telèfon
abans de la finalització de la ronda en curs perquè l'àrbitre aparelle al jugador en la ronda
següent, i per escrit pel jugador davant l'àrbitre de la competició en el termini màxim de 72
hores des d'aquesta.
Article 40.- Incompareixençes
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40.1.- Qualsevol jugador que *incomparezca a una ronda i no el justifique abans de
la finalització de la mateixa es considera que ha abandonat el torneig i se li retira.
Igualment dues incompareixençes encara que siguen justificades donaran lloc a la
retirada del torneig. A més de les sancions establides en el Reglament Disciplinari
en funció que fora justificada o no.
40.2.- La baixa per incompareixença injustificada d'un torneig serà considerada com
a infracció greu.
Article 41. - En el cas que les Bases Tècniques d'una competició no especificaren
concretaren prou alguns aspectes de la competició, aquesta s'acollirà als següents criteris
generals, que seran utilitzats en cas de dubte:
41.1.- En els campionats autonòmics classificatoris per a Campionats d'Espanya, en
els quals la *FEDA concedisca places (generalment dues) obligant a l'assistència
d'una dona (però no d'un home), el criteri a aplicar serà el primer home i la primera
dona classificada indistintament.
41.2. - La tolerància per a arribar a les partides s'estableix en 15 minuts des de
l'hora oficial d'inici previst, llevat que el ritme de joc siga inferior a 30’, en aquest cas
serà marcada la incompareixença per la caiguda de bandera.
41.3.- Els desempats aplicats per la *FACV per als seus campionats individuals són
els següents:
SUÏSSOS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

*Bucholtz *FIDE menys el pitjor resultat
*Bucholtz *FIDE total
*Sonneborn-*Berger
*Performance *Recursiva
Progressiu (inclou progressiu fins a les últimes conseqüències)
Resultat particular
Sorteig.

A l'efecte de *bucholtz, tota partida no jugada es considerarà mig punt (*bucholtz
denominat “corregit” o “*FIDE”).
A partir de l'1 de gener de 2013 i mentre siga recomanat per la *FIDE, s'emprara
l'Oponent "Virtual" per a les partides no jugades.
LLIGUES (Round *Robin):
a)
b)
c)
d)

*Sonnenborn-*Berger
Resultat particular
Jugades amb negres
Sorteig
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41.4.- Els jugadors tenen l'obligació de comprovar en cada ronda que tenen
assignada la puntuació correcta abans de posar-se a jugar, si no és correcta hauran
de comunicar-ho a l'àrbitre del torneig, abans de començar la següent ronda.
41.5 - Llevat que la circular indique el contrari, els premis no són acumulables.
41.6.- Llevat que la circular indique el contrari, el repartiment de premis es farà en
estricte ordre de classificació. No es pot triar. Cas d'optar a dos premis es concedirà
primer el de més valor o major dotació (en metàl·lic o en material). Cas que hi haja
diversos premis amb igual valor, es concedirà primer el que tinga millor rang (abans
un 1r que un 2n i així successivament). Cas de ser d'igual rang i valor, s'assignaran
per ordre segons apareguen en la circular corresponent.
41.7 - En els premis per trams de *ELO s'entendrà *ELO *FIDE, i podran accedir tots
aquells jugadors que no aconseguisquen el *ELO fixat, per ordre de classificació i de
quantia de premi. Als premis *Sub-2200 opten també els jugadors de menys de
2000 i així successivament.
Article 42.- Quan una competició individual tinga una participació molt nombrosa i no es
puga jugar el nombre de rondes suficients requerit en un sistema suís, podrà dividir-se la
competició en dos grups

Capitule 8é: Dels campionats per equips.

Article 43.- La *FACV organitzarà anualment el Campionat per Equips Autonòmic, així com
els Provincials en les diferents categories.
Article 44.- El calendari, nombre de grups de cada categoria, ritme de joc, nombre de
rondes, sistema de puntuació, sistema de desempat, ascensos i descensos es fixaran per
la *FACV en les bases de cada torneig.
El sistema de desempat es podrà establir en les bases de cada torneig.
En cas de no establir les bases un sistema de desempat s'aplicarà el següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Resultat particular (*)
Punts per tauler (*)
*Sonneborn-*Berger
Sistema holandés (primer tauler suma 8 punts, segon 7, etc.)
Resultat del primer tauler, en cas de taules, 2n,3r,etc.
Queda primer l'equip que va jugar amb negres.
L'equip que va guanyar més partides amb negres en la Lliga.
*Federaciód'*Escacs de la Comunitat Valenciana *Associació privada
*senseànim de lucre. *Entitat declarada d'*utilitat pública Inscrita en el
Registre d'*EntitatsEsportives de la Comunitat Valenciana en el núm. 34
de la *secció 2a. CIF: G-46402434

Pàgina 14 de
29.

FEDERACIÓ D'ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya)
Telèfon: 963153005
www.facv.org
correo@facv.org

( La seua ordre d'aplicació se sortejarà, just abans de l'inici de l'última ronda per a
establir quin és el primer desempat, llevat que les bases establisquen un altre criteri
Article 45.- Els clubs amb més d'un equip utilitzaran les lletres “B”,”C,”D” i següents en
ordre decreixent, segons categoria. L'equip de categoria superior portarà el nom del club,
sense cap lletra.
Article 46.- Un club no podrà tindre més d'un equip en divisió d'honor autonòmica. S'admet
més d'un equip en les categories inferiors en el cas que hi haja diversos grups diferenciats.
En tal cas s'admetrà com a màxim tants equips del mateix club com grups hi haguera, un
per grup. En segona provincial sí que podria haver-hi dos equips en el mateix grup. En tal
cas s'enfrontarien entre si en la primera ronda. Excepte l'exposat abans, en les categories
provincials en què hi haja un grup únic, s'admetrien dos equips del mateix club sempre que
presenten llistes separades. Excepte excepcions que establisca la *FACV de manera
motivada.
Article 47.- Si un equip no poguera ascendir per l'estipulat en l'article anterior, ascendiria
l'equip següent classificat.
Article 48.- Si un equip descendeix de categoria i coincideix amb un altre del mateix club,
aquest últim haurà de canviar de grup, i si això no fora possible, descendirà a la categoria
immediata inferior, d'acord amb l'estipulat en l'article 46.
Article 49.- Els clubs presentaran cada any en la *FACV, en el termini fixat per aquesta,
l'ordre de força dels seus jugadors, així com la resta de la documentació sol·licitada, inclòs
el seu local de joc.
En el cas que una vegada comunicat el local de joc es desitge fer un canvi, aquest es
comunicarà per part del club, per escrit a la *FACV i per correu certificat als equips del seu
grup que vagen a actuar com a visitants.
En una mateixa temporada, un jugador només podrà tindre llicència de la *FACV per un sol
club.
No podran participar tots aquells jugadors que hagen participat en el mateix any natural en
alguna competició oficial individual o per equips corresponent a una altra Federació
Autonòmica. Cas d'alinear algun jugador que incomplira aquesta norma s'entendrà
alineació indeguda (*art 56).
En el cas de menors de 16 anys es tindrà en compte el que es disposa en l'article 11.b) de
la Llei 4/1993, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, quant a la llibertat dels menors de 16
anys per a donar-se de baixa del club en què es troben.
Article 50.- Jugadors (*Bises)
50.1 - Fins a la disputa del 50% de rondes, l'ordre de força del club podrà ser
ampliat (mai modificat) amb jugadors que no s'haja tramitat encara el seu
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llicència, fins a un total de dos per equip. Per a això serà necessària primerament la
diligència de la llicència federativa per a la temporada en qüestió, i a continuació es
presentarà un nou ordre de forces on s'inclouran els nous jugadors, segons la
categoria d'aquests, mitjançant un número bis a l'ordre existent. A part d'aquests
dos "bis" *intercalables en la llista, es poden afegir els que es desitge al final de la
llista.
50.2 - Cal afegir que s'admet el número 0bis (zero bis), en atenció als precedents
existents.
50.3 - S'admeten perquè, dos *bises per equip federat. En aquest sentit, només
podrà haver-hi dos jugadors amb bis fins al jugador núm. 8, dos del 9 al 16, i així per
als respectius equips, comptant 8 jugadors si l'equip juga a huit taulers i quatre si
juga a quatre taulers. A més en cada trobada només es podrà alinear un màxim de 2
*Bises per equip. Cas d'alinear algun jugador que incomplira aquesta norma
s'entendrà alineació indeguda (*Art 56).
Article 51.- Ordres de Força:
51.1.- Els jugadors amb ordre de força de l'1 al 8 (inclosos els bis) hauran de ser
sempre en l'equip de superior categoria del club. Els jugadors amb ordre de força
del 9 al 16 (inclosos els bis) seran alineats sempre en l'equip “B” del club, o en el de
superior categoria per a completar les absències dels jugadors titulars (1 al 8)
d'aquest equip; els del 17 al 24 en l'equip “C”, o en el “A” - “B”, sempre respectant
també el que estableix l'article 51.4, per a completar absències dels titulars
d'aquests (1 al 16), i així successivament en els restants equips que el club tinga.
Mai els titulars d'un equip (1 al 8, 9 al 16, 17 al 24, i successius) podran ser alineats
en un altre d'inferior categoria del club. Cas d'alinear algun jugador que incomplira
aquesta norma s'entendrà alineació indeguda (*Art 56).
51.2.- En cada equip els jugadors hauran d'alinear-se atenent de manera rigorosa a
l'ordre de forces del club. Per això, mai un jugador podrà ser alineat en una trobada
darrere d'un altre amb un ordre de força superior (teòricament més fluix). Els
jugadors amb número N-bis s'alinearen immediatament darrere del jugador amb el
seu corresponent número N. Cas d'alinear algun jugador que incomplira aquesta
norma s'entendrà alineació indeguda (*Art 56).
51.3.- Els titulars d'un equip que s'alineen en la suma de tots els equips de superior
categoria el 50% de les rondes (a comptabilitzar nombre de rondes de l'equip del
qual originàriament és titular i procedeix, no dels superiors) no podran ser alineats a
partir d'aqueix moment en el de categoria inferior del que procedien. Cas d'alinear
algun jugador que incomplira aquesta norma s'entendrà alineació indeguda (*Art 56).
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51.4.- D'altra banda cal dir que si un equip disputa la temporada regular a menys de
8 taulers, s'han de comptar punts titulars com jugadors es requerisca per a jugar en
aqueixa categoria. És a dir si disputa la lliga regular a 6 seran de l'1 al 6bis, i si la
disputa a 4 seran de l'1 al 4bis.
51.5.- Amb la finalitat d'evitar transvasaments abusius entre els equips principals i
els filials, s'afigen les següents normes:
a)
b)

c)

Els Clubs que tenen un sol equip podran alinear en l'equip A tots els
jugadors del club.
Un Club podrà federar jugadors per a disputar el Campionat d'Espanya,
sense incloure'ls en l'ordre de força de la competició *Interclubs. En aquest
cas, aquests jugadors es donaran d'alta en l'ordre de força sense aplicar
cap número d'ordre.
Els Clubs que tenen més d'un equip en la competició i participen en les
divisions autonòmiques, Divisió d'Honor, Primera Autonòmica i Segona
Autonòmica, podrà alinear amb les següents limitacions:

En l'equip A només poden jugar de l'1 al 18 de l'ordre de forces o fins a 18
jugadors comptant els *bises. Cas d'alinear algun jugador que incomplira
aquesta norma s'entendrà alineació indeguda (*Art 56).
En l'equip B només poden jugar del 9 al 28 menys un número per cada “bis”
intercalat. Cas d'alinear algun jugador que incomplira aquesta norma s'entendrà
alineació indeguda (*Art 56).
Si un club disposa només de dos equips, en l'equip B podrà alinear des del 9
fins a l'últim jugador que tinga en l'ordre de força. Cas d'alinear algun jugador
que incomplira aquesta norma s'entendrà alineació indeguda (*Art 56).
En els equips C i successius no s'apliquen restriccions d'aquest tipus.
Article 52.- Diferències de *ELO:
52.1 Per a avaluar la força dels jugadors s'usarà el més alt entre els seus *ELOs
*FEDA i *FIDE.
52.2 Cas de no tindre cap d'aquests *ELOs o siga ni *FEDA ni *FIDE, es prendrà
com a referència el *ELO estranger o autonòmic. Cas de no posseir cap dels
anteriors *ELOs se li assignarà un *ELO fictici de 1400 punts si el jugador és major
de 16 anys.
52.3. Les diferències de punts de *ELO segons la categoria que es participe són:
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a) En Divisió d'Honor s'estableix com a norma per a l'ordre de força que un jugador
amb una diferència de 100 punts de *ELO o més no podrà estar davant del
jugador de major *ELO.
b) En Primera i Segona categoria autonòmica la regla per a alinear jugadors en
l'ordre de força és de 200 punts de *ELO o més de diferència d'un jugador
respecte al de major *ELO.
c) En la resta de categories no s'aplica cap marge de *ELO.
d) Excepcionalment, la *FACV pot concedir l'exempció dels punts a) i b) per a
jugadors joves inclosos en els plans de tecnificació, prèvia sol·licitud per escrit
de l'interessat.
e) Excepcionalment per als majors de 75 anys amb l'objectiu d'ajudar-los a
competir, no s'aplica la norma dels punts a) i b), permetent que se situen
aquests jugadors en el lloc de l'ordre de forces que els permeta jugar amb dos
equips i així evitar desplaçaments. Aquesta excepció no s'admetrà si la inclusió
d'aquests jugadors en l'ordre de força d'un equip busca un altre objectiu.
L'incompliment de l'art. 52.3 (diferències de *ELO), es considerarà alineació
indeguda excepte en els casos excepcionals autoritzats i descrits anteriorment
(joves de tecnificació i veterans).
52.4 Un club amb diversos equips jugant de locals o en la mateixa sala de joc, haurà
de confeccionar les alineacions d'aquests respectant rigorosa i escrupolosament la
seua ordre de forces com si es tractara d'un sol equip. Cas d'alinear algun jugador
que incomplira aquesta norma s'entendrà alineació indeguda (*Art 56).
En cas que diversos equips d'un mateix club juguen en el mateix local i un equip
siga sancionat amb alineació indeguda, les sancions sol l'afecten l'equip que ha
comés les infraccions.
Article 53.- En cas que autoritzats per la *FACV un equip que jugava de local canvie de
seu de joc per a una jornada, per exemple per falta d'aforament acorda anar a jugar de
visitant a casa d'un altre equip, o en qualsevol altra manera, això no li eximeix del
compliment de l'art. 51.2 i les seues obligacions com a equip local, de confeccionar les
alineacions dels equips que haurien d'haver coincidit en la mateixa seu, respectant rigorosa
i escrupolosament la seua ordre de forces com si es tractara d'un només equip.
En el cas que la *FACV, per qualsevol circumstància, disposara la celebració en una sola
seu de tots o part de les trobades d'una jornada de la competició *interclubs, es considerarà
que tots els equips que els corresponia jugar com a visitants "", continuen sent visitants i no
coincideixen en el mateix local llevat que originàriament els corresponguera jugar com a
visitants en el mateix local.
Cas d'incompliment, es considerarà alineació indeguda (Art. 56).
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Excepcionalment, quan un equip es desplace a jugar a la seu de l'equip visitant com a
equip local, en atenció a necessitat de seu adaptada o accessible, l'ordre de força de l'equip
desplaçat es considerarà com una trobada fora de casa.
Article 54.- En cas que autoritzats per la *FACV dos equips jugaren una ronda del
campionat en una data diferent de la programada en el calendari oficial, no es podran
alinear en aquesta trobada jugadors que participen amb un altre equip del club en una altra
trobada corresponent a la mateixa data que l'ajornat o avançat.
Cas d'incompliment, es considerarà alineació indeguda, que s'imputarà a l'equip que jugue
la trobada corresponent a la mateixa ronda que es dispute més tard o s'haja avançat.
Article 55.- Un jugador no podrà constar en dues actes de diferents trobades
corresponents a la mateixa data, es presente a jugar o no. Cas d'alinear algun jugador que
incomplira aquesta norma s'entendrà alineació indeguda (*Art 56) en tots dos equips.
Article 56.- Perd la trobada l'equip que realitze una alineació indeguda, independentment
de la intencionalitat d'aquesta, concedint-se a l'equip oponent els punts de la trobada i el
resultat de victòria en tots els taulers.
Article 57.- En el cas de jugadors que hagen de participar en campionats oficials de
categoria nacional o internacional, individuals o per equips, la *FACV podrà acordar
l'ajornament o suspensió de les corresponents trobades o rondes.
Article 58.- Per acord entre els clubs, prèvia autorització de la *FACV, podrà avançar-se la
disputa de qualsevol trobada d'una ronda.
Per a això, fins a 24 hores abans de la celebració d'aquest, haurà de presentar-se en la
Federació la corresponent petició, signada pels Presidents dels clubs amb expressió de les
raons per les quals se sol·licita l'avançament.
Article 59.- Els equips disputaran en cada trobada la meitat de les seues partides amb les
peces blanques i l'altra meitat amb les negres, alternativament, corresponent jugar en el
primer tauler amb blanques a l'equip local. Quan a aquest equip li corresponguera jugar
com a visitant el seu primer tauler jugarà amb negres, segon blanques i així
successivament.
Article 60.- “Tot equip tindrà un capità, que serà qui el represente durant la celebració de
les trobades. El capità d'equip vetlarà pel compliment dels Reglaments, i assessorarà els
jugadors del seu equip”. El capità haurà de tindre necessàriament algun tipus de llicència
amb la *FACV
Article 61.- Els capitans dels equips cuidaran del començament, la bona marxa, així com
de la terminació de les trobades, resolent conjuntament els problemes que pogueren
presentar-se en la celebració d'aquests.
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Article 62.- La missió del capità d'equip és essencialment assessorar, intervenint en el
desenvolupament de les partides només a requeriment dels jugadors, i sempre
conjuntament amb el capità de l'altre equip.
El capità no pot aconsellar sobre les partides als jugadors del seu equip, ni consultar amb
una altra persona sobre aquestes. Aquesta prohibició s'estén també als jugadors.
El capità sí que pot aconsellar als seus jugadors sobre oferir, acceptar o rebutjar
proposicions de taules, i fins i tot sobre abandonar en una partida, a condició de no fer
comentaris sobre la posició existent en el tauler. Així, podrà dir: “proposa taules”,
“abandona”, “accepta”, però sempre d'una manera general, mai de manera que puga
interpretar-se com una opinió sobre la partida.
Article 63.- No obstant l'anterior, és el jugador qui pren les decisions sobre la partida que
està disputant, no estant obligat a acceptar el consell del seu capità d'equip.
D'igual manera, el capità d'equip no pot actuar en nom d'un jugador del seu equip sense el
consentiment exprés d'aquest.
Article 64.- El capità d'un equip haurà de dirigir-se al de l'altre per a tractar qualsevol tema
que afecte alguna de les partides de la trobada, o dels jugadors que les disputen, no podent
fer-ho directament amb els jugadors de l'altre equip.
Article 65.- El capità d'equip que incomplisca alguna de les seues obligacions o funcions
podrà ser sancionat federativament.
Article 66.- No és incompatible que un jugador exercisca de capità. Està autoritzat a
detindre la marxa del rellotge de la seua partida en cas d'incidència en què haja
d'intervindre, sempre que estiga en joc i pel temps mínim imprescindible per a posar-se en
contacte amb l'àrbitre itinerant segons el marcat en l'article 28 del present reglament,
permetent-se-li, òbviament, fer ús d'un dispositiu mòbil, juntament amb l'altre capità. No així
en altres casos, en els quals no li estarà permés detindre el rellotge.
Article 67.- Abans del començament de la trobada, els capitans emplenaran l'acta del
mateix per triplicat en l'imprés oficial de la *FACV: encapçalament i dades del seu equip i
dels seus jugadors el de l'equip local; dades del seu equip i dels seus jugadors el de l'equip
visitant. Cada capità haurà de mostrar al de l'altre equip, obligatòriament, l'ordre de força
del seu club així com les llicències dels jugadors del seu equip o, si aquestes no hagueren
sigut físicament expedides encara, el DNI o un altre tipus de document acreditatiu. Si a
l'hora fixada per al començament de la trobada cap dels equips no haguera complit encara
aquests tràmits, es posaran en marxa els rellotges corresponents als jugadors d'aqueix
equip. El jugador al qual falte la llicència federativa, DNI o un altre tipus de document
acreditatiu no podrà jugar.
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En l'acta es farà constar l'ordre dels taulers, nom i dos cognoms dels jugadors, i número del
jugador en l'ordre de força del club. La *FACV podrà revisar d'ofici totes les actes de les
trobades, sancionant com a infracció lleu a l'equip que incomplisca alguna d'aquestes
normes.
Els capitans de tots dos equips són responsables davant la Federació de la veracitat de les
dades contingudes en l'acta. L'incompliment d'aquesta obligació serà sancionat com a falta
greu.
Article 68.- Si a l'hora oficial de començament de la trobada no estiguera degudament
col·locat el material de joc (taules, cadires, taulers, jocs, rellotges i fulls d'anotacions), el
temps que es tarde començar la trobada en relació amb l'hora oficial establida, serà afegit
serà descomptat en els rellotges dels jugadors de l'equip local.
Article 69.- Una vegada emplenada l'acta, a l'hora oficial de començament de la trobada
assenyalada per la *FACV, el capità de l'equip local, i en defecte d'això el del visitant,
posarà en funcionament els rellotges dels jugadors de peces blanques. El capità de l'equip
local és el responsable d'emplenar l'acta excepte referent a l'alineació de l'equip visitant.
Igualment és responsable de la custòdia de l'acta i fulls d'anotacions fins al seu enviament a
la *FACV. Tots dos capitans o delegats són responsables de la custòdia de la seua còpia
de l'acta, que podria ser requerida en qualsevol moment.
Article 70.- Requisits per a començar una trobada.
70.1 - Si a l'hora oficial de començament de la trobada fixada per la *FACV un equip
no disposa de la meitat més dues dels seus jugadors, no podrà començar a jugar
cap dels jugadors presents d'aqueix equip, fins a disposar del mínim indicat. En el
cas que es jugara a menys de 8 taulers, llavors seria necessària la meitat més un.
70.2 - Transcorreguts els 30’ (trenta minuts) de cortesia respecte a l'hora oficial
d'inici de la prova sense poder disposar dels jugadors necessaris, l'equip perdrà per
incompareixença. Igualment es considera la incompareixença en cada partida
individual una vegada transcorreguts 30’ sense haver-se presentat aquest jugador
“davant el tauler”, i sempre comptats des de l'horari oficial en què degué començar
la partida, en cap cas des de l'horari “real” en què començara si va haver-hi
qualsevol retard pel motiu que fora excepte acord previ entre els equips.
Perd la trobada l'equip que realitze una incompareixença, independentment de la
intencionalitat d'aquesta, concedint-se a l'equip oponent els punts de la trobada i el
resultat de victòria en tots els taulers.
70.3 – En cas d'absència de jugadors i sempre que es dispose del mínim exigible
establit en 70.1 es tindrà en compte el següent:
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a) Es defineix tauler buit quan no es posa cap nom. Necessàriament només es podran
deixar taulers buits en els últims taulers. Incomplir aquesta disposició suposa una
alineació indeguda aplicant el *Art 56. En el caseller de l'acta del nom de jugador
s'escriurà la paraula “Buit”. Un tauler buit suposa una penalització de -1/2 punt i
s'anota en la seua casella de l'acta -1/2 , per tant, restarà en la suma de punts per
taulers obtinguts pel seu equip en aqueixa trobada. Si el jugador rival està present
se li adjudica el punt de la partida.
b) Es defineix incompareixença quan un jugador inscrit en l'acta no es presenta davant
el tauler el temps de demora establit (tolerància) des de l'hora oficial d'inici. Si un
jugador *incomparece suposa una penalització de -1 punt i s'anota en la seua
casella de l'acta -1, per tant, resta en la suma de punts per taulers obtinguts pel seu
equip en aqueixa trobada, excepte aplicació de l'Art. 70.6. El jugador que
*incomparece no pot alinear-se en la següent ronda i aquell jugador que acumulara
dues incompareixençes en la temporada no podrà ser ja alineat en la resta de
rondes. Si el jugador rival està present se li adjudica el punt de la partida.
c) Si un equip acumula un nombre d'incompareixençes i taulers buits igual o major al
nombre de rondes totals, se'l considerarà retirat de la competició i descendirà una
categoria.
d) Quan dos o més equips del mateix club coincidisquen en el mateix local un equip de
categoria superior només podrà deixar buits els seus últims taulers, si l'horari oficial
d'inici de la trobada no és el mateix que el dels equips de categories inferiors. Per
contra, si diversos equips d'un club coincideixen en el mateix local de joc, comencen
oficialment a la mateixa hora, i falta algun jugador, només es podran deixar buit(s)
el/els últim(s) tauler(s) de l'últim equip.
70.4 - Per a poder començar la trobada l'acta haurà d'estar confeccionada amb les
alineacions de tots dos equips i els taulers buits reflectiran la paraula “buit” abans de
l'hora oficial d'inici.
70.5 - En cas que el jugador que ha comés la incompareixença es presentara a la sala
de joc mentre quede en joc alguna partida, NO s'aplicarà la sanció de no poder-se
alinear la següent ronda i en l'acta es reflectirà que el jugador va acudir finalment a la
sala de joc.
70.6 - En cas que el jugador que ha comés la incompareixença es presentara a la sala
de joc durant la següent hora a partir de l'hora oficial d'inici de la trobada, NO s'aplicarà
la penalització de -1 de l'Art.70.3b).
Article 71.- (Sense contingut)
Article 72.- Si abans de l'inici de la trobada, o durant la celebració d'aquest, sorgira algun
incident, els capitans de tots dos equips procuraran, per tots els mitjans possibles, arribar a
un acord per a la solució d'aquest. Quan els capitans no es posen d'acord en la
interpretació del Reglament, serà obligatori continuar jugant la(s) partida(s)
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sota condició sempre que això siga possible, és a dir, que independentment del resultat de
la partida(s) o de la trobada, la decisió última sobre el resultat correspondrà al Comité de
Competició o Apel·lació de la *FACV, en cas de presentar-se reclamació per algun dels
Clubs implicats.
L'obligatorietat de continuar jugant sota condició obeeix a la necessitat d'evitar en la
mesura que siga possible repeticions de partides o trobades, tornant a haver de fixar una
data diferent per a la disputa d'aquestes.
És possible que en algunes circumstàncies no siga possible jugar sota condició, però en la
gran majoria dels casos sí que serà possible. Si es dona el cas, en el qual hi haja una
reclamació després de la qual un jugador vol seguir sota condició per un camí possible i
l'altre jugador per un altre, se seguirà sota condició amb l'opció favorable al "no-reclamant".
EXEMPLE: Blanques reclamen una peça tocada. Negres ho neguen. Blanques demana
jugar sota condició movent la peça que reclama tocada. Negres reclama seguir sota
condició jugant una altra peça. Se seguirà sota condició amb l'opció favorable al "noreclamant".
Si un jugador es nega a seguir sota condició segons el que es disposa en aquest article,
perdria la partida llevat que el comité corresponent determine que la partida o trobada
recorreguda finalitza abans d'una altra manera.
Article 73.- En cas de no existir reclamació posterior, el resultat vàlid serà el reflectit en
l'acta, tot i que s'haguera continuat jugant “sota condició”.
Article 74.- Finalitzat la trobada, pel capità de l'equip local es procedirà a anotar en l'acta
els resultats de les diferents partides així com el resultat final de la trobada, sent signada
per tots dos capitans.
Article 75.- “La signatura de l'acta d'una trobada sense incidències suposa l'acceptació i
reconeixement per les parts signants del que en ella es reflecteix, sempre que l'original i
totes dues còpies tinguen el mateix contingut.
En el cas que un Club voldria fer una reclamació referent a una possible alineació
indeguda, posteriorment a la disputa de la trobada, disposa de tres dies naturals per a
presentar-la.
El termini es començarà a comptar a partir de l'endemà al dia de la possible infracció i
acabarà a les 24 hores del tercer dia.
La reclamació per part dels Clubs es podrà presentar, en la Federació en horari d'atenció al
públic, a través de correu certificat o, sempre que el Club del denunciant s'aculla al
previngut en la Disposició Addicional Segona, a través de correu electrònic.
Cada reclamació, recurs o apel·lació requereixen d'un depòsit previ de fiança de 39 €,
l'acreditació de la qual o resguard haurà d'aportar-se amb la presentació del mateix per a
considerar-ho presentat. En cas d'estimació parcial o total de la reclamació, recurs o
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apel·lació, el Comité resoldrà la devolució de la fiança. El Comité podrà resoldre la
devolució de la fiança en algunes reclamacions desestimades. El depòsit no serà requisit
en cas de reclamacions d'alineacions indegudes, en recursos i apel·lacions sí que es
requereix.
A l'efecte d'aquest article, s'entendrà presentada la reclamació en termini sempre que
s'acredite haver enviat el correu certificat o el correu electrònic durant el seu transcurs. A
aquest efecte, es presumirà, si hi haguera extraviament o problemes en l'obertura del
correu electrònic, que el contingut de la carta certificada o el del correu en elements enviats
del reclamant o en safata d'entrada de la *FACV, és una reclamació per alineació
indeguda.”
Article 76.- “En cas que les incidències sorgides en una trobada no es resolguen pels
Capitans, es farà constar en l'acta la incidència sorgida. Si un capità dissenteix del
contingut íntegre de l'acta tindrà suficient amb afegir a la seua signatura l'expressió “no
conforme” o una altra similar.
Aquesta expressió serà preceptiva, exceptuant el que està disposat en l'article anterior, per
a presentar una reclamació posterior.
La reclamació podrà realitzar-se exclusivament en funció del reflectit en l'acta pels capitans.
Un Club podrà reclamar sobre el resultat d'una trobada sempre que existisca una acta amb
incidències (excepte el que s'estableix en l'Article 75 d'aquest Reglament per a alineacions
indegudes). La reclamació podrà realitzar-se exclusivament en funció del reflectit en l'acta
pels capitans.
La reclamació sobre el resultat podrà ser efectuada, en representació del Club, per el
President, Vicepresident o Delegat federatiu d'aquest, i haurà de ser comunicada a la
*FACV en els tres dies naturals següents a la celebració de la trobada.
A l'efecte de terminis, procediment i notificacions, s'estarà en el que es disposa en les
disposicions addicionals primera a sisena d'aquest Reglament.
Article 77.- Còpia de l'acta de la trobada haurà d'enviar-se per l'aplicació de la *FACV
segons el termini que s'establisca en circular.
L'incompliment d'aquesta norma constituirà infracció lleu.
De les dues còpies de l'acta, cada equip es quedarà amb una d'elles, tenint l'obligació el
Club de conservar les còpies de totes les actes fins al 31 de desembre de l'any en curs per
si foren requerides per la *FACV.
Article 78.-Sense contingut.
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Article 79.- Els originals dels fulls d'anotacions i actes de les partides de totes les
categories quedaran a poder del club local el qual tindrà l'obligació de conservar-les fins al
31 de desembre de l'any en curs per si foren requerides per la *FACV.
Article 80.- Tot equipe participant en una competició organitzada per la Federació que,
injustificadament, deixe de presentar-se a disputar una trobada o el faça amb menys dels
jugadors necessaris segons l'art. 70 (la meitat +2 o la meitat +1 segons el cas), cometrà
una infracció molt greu, sancionable conforme al que es disposa en el Reglament
Disciplinari de la *FACV.
La incompareixença no justificada d'un equip, així com dues incompareixençes justificades
suposarà la retirada del torneig, a més de la multa econòmica i/o esportiva corresponent. La
retirada del torneig suposa el descens de categoria i en cap cas ser repescat en cas de
vacants l'any següent.
La incompareixença a l'última jornada de la competició *interclubs, justificada o no, implica
multa per valor tres vegades la fiança vigent per al *interclubs, a més d'altres sancions
disposades segons cada cas.
Article 81.- Si un equip es retira d'una competició sistemàticament de lliga, havent disputat
menys del 50% de les trobades, la seua puntuació romandrà en la classificació final (només
a l'efecte d'informació), però els resultats obtinguts per la resta d'equips en els seus
enfrontaments contra ell no es tindran en compte en la classificació final de la competició.
Si en el moment de la retirada, l'equip haguera disputat el 50% o més de les trobades, els
resultats obtinguts tant per ell com pels seus oponents sí que es computaran per a la
classificació final. En les trobades no disputades per l'equip retirat es donarà la victòria a
l'equip rival, i per als punts per tauler es calcularà la mitjana arredonint per excés al resultat
possible més pròxim.
La retirada injustificada d'un equip de qualsevol categoria es considerarà infracció molt
greu.
Article 82.- Cas d'incompareixença d'un equip en una trobada oficial, o de fer-lo amb
menys dels jugadors necessaris, el club al qual pertanga l'equip haurà d'entregar en la
Federació, en un termini màxim de 48 hores des que va tindre lloc la incompareixença,
escrit signat pel President del club on s'expliquen de manera detallada les causes que van
motivar la incompareixença.
El Comité de Competició de la *FACV, a la vista de les al·legacions del club, resoldrà sobre
l'assumpte.
Article 83.-
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83.1.- Cas que un club renuncie a l'ascens, ascendirà el següent classificat del seu
grup. En cas que per reestructuració d'alguna categoria, desaparició d'un equip o club,
o per qualsevol altre motiu s'haja de repescar a algun equip, llavors per aquest ordre:
a) Si s'han disputat promocions d'ascens es tindran en compte en la mesura que siga
possible als participants en aqueixes promocions. En esgotar tots els candidats es
passaria a l'apartat B.
b) Es repescaria directament al millor classificat dels quals van descendir, excepte
l'últim.
c) Finalment es repescaria al (els) millor(és) classificats que hagueren quedat en
portes de l'ascens.
d) En cas que no es poguera cobrir la plaça, podria mantindre la categoria l'últim
classificat del grup.
83.2.- En cas que un equip no dispute un any la lliga regular, descendirà a raó de una
categoria per any. Aquest article només serà aplicable per al supòsit que un club només
tinga un equip en competició.

TITULE V: Control de dopatge

Article 84.- La *FACV podrà efectuar un control de dopatge en les proves que organitze.
Article 85.- Tot jugador federat està obligat a sotmetre's als controls de dopatge legalment
establits. Qui es negara a sotmetre's a una prova de control de dopatge durant el transcurs
d'una competició oficial serà immediatament expulsat d'aquesta, sense perjudici d'altres
sancions que li pogueren correspondre.
Article 86.- En totes les competicions serà aplicable el Reglament de Control del Dopatge
de la Federació Espanyola d'Escacs, en absència d'un propi de la *FACV.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Còmput de terminis i silenci.

Sempre que no s'establisca una altra cosa en aquest Reglament, els terminis s'entendran
per dies naturals. Amb la mateixa excepció, els terminis es començaran a comptar a partir
de l'endemà al fet causant de la reclamació, requeriment, notificació o acte que done lloc a
la necessitat d'una posada en coneixement.
En el supòsit que la Federació incomplisca algun termini en relació a alguna reclamació, el
sol·licitant podrà entendre denegada la seua petició a l'efecte d'entaular la queixa o recurs
que corresponga.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Comunicació a través de correu
electrònic.

Al temps de formalitzar la inscripció en la competició per equips, els Clubs hauran
d'acceptar que tant les seues reclamacions com les notificacions de la Federació siguen
realitzades a través del Correu Electrònic. Per a això designaran una adreça electrònica a
efecte de notificacions.
Per al supòsit que enviades notificacions al correu electrònic designat pel club, no es reba
del mateix confirmació de lectura en un termini de set dies, es realitzarà un nou enviament
per aquest mitjà. Si de nou no es rebera confirmació de lectura en un nou termini de set
dies, la notificació es realitzarà per publicació en el tauler d'anuncis de la pròpia web de la
*FACV. Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació al club amb caràcter general.
El correu electrònic i els procediments que s'instruïsquen i resolguen a través d'ell seran el
mitjà idoni a través del qual s'aplique el present Reglament, preferint-se sobre qualsevol
altra forma de comunicació.
No podrà acollir-se un Club a reclamar per correu electrònic sense acceptar l'eficàcia de les
notificacions que reba dels òrgans de la *FACV a través del mateix mitjà.
Qualsevol canvi d'adreça electrònica haurà de ser comunicat a la *FACV amb una antelació
mínima de 15 dies. Durant aquest termini, qualsevol notificació enviada a aquesta adreça
electrònica serà eficaç.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Procediment contradictori per
mitjans electrònics.

La *FACV, l'endemà hàbil de rebre una comunicació de reclamació, confirmarà la recepció
del correu electrònic.
La *FACV comunicarà per correu electrònic a l'altre Club implicat, en el termini de dos dies,
comptats a partir del següent al de la recepció de la reclamació, el contingut d'aquesta,
perquè present les al·legacions que considere oportunes, per a això disposarà de tres dies
des de la notificació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Tràmits comuns a tots els
procediments contradictoris.

La resolució es rebrà en el correu de la *FACV i serà notificada acompanyada per la
signatura del Secretari de la *FACV, que donarà fe d'aquesta.
A l'efecte d'aquest tipus de notificacions, i amb la finalitat d'agilitar el procediment, el
Secretari de la *FACV podrà delegar la seua signatura en persona que mantinga vincle
laboral amb la Federació o en algun membre de la Junta Directiva.
Les parts implicades disposaran de 72 hores comptades des de l'endemà al de la
notificació de la resolució per a presentar reclamació davant el Comité de Competició, sent
a partir del moment de la presentació de la reclamació el procediment i terminis iguals als
de les reclamacions davant el Comité de Competició.
Cada reclamació, recurs o apel·lació requereixen d'un depòsit previ de fiança de 39 €,
l'acreditació de la qual o resguard haurà d'aportar-se amb la presentació del mateix per a
considerar-ho presentat. En cas d'estimació parcial o total de la reclamació, recurs o
apel·lació, el Comité podrà resoldre la devolució de la fiança. El depòsit no serà requisit en
cas de reclamacions d'alineacions indegudes, en recursos i apel·lacions sí.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. Publicació de les resolucions.

Les resolucions seran publicades en un apartat específic de la pàgina web de la *FACV,
que es crearà per a això. En el primer escrit dels Clubs, Equips o jugadors
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interessats, aquests hauran de negar-se al fet que les seues dades personals o
d'identificació siguen publicats juntament amb la resolució. En cas de silenci es presumeix
el seu consentiment a publicar la Resolució sense ocultar la seua identitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEXTA. Legislació supletòria.

En el no previst en aquest Reglament, serviran com a model els criteris i principis que es
contenen en l'articulat de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

*DISPOSICION DEROGATÒRIA

Es deroguen quantes disposicions d'igual o inferior rang existeixen en el moment de
l'entrada en vigor del present Reglament en matèria de competicions d'Escacs en l'àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana.

*DISPOSICION FINAL
Cada vegada que la *FACV aprove una modificació d'aquesta norma:
a) El President o persona en qui delegue, ordenarà la seua publicació en la pàgina
web de la *FACV.
b) Una vegada publicada, en un termini màxim de 10 dies naturals una còpia de la
nova versió del Reglament, autenticada pel Secretari de la *FACV, es presentarà, si
així procedeix, a l'òrgan administratiu que corresponga, per al seu depòsit i als
efectes oportuns, especialment els que puguen derivar de les correccions que, si
n'hi haguera, s'indiquen per l'Autoritat competent.
c) Sense perjudici de l'anterior, l'entrada en vigor de la nova versió del Reglament es
produirà als 15 dies naturals de la seua publicació llevat que, per raons d'urgència i
sempre que siga possible, l'Assemblea acorde un termini menor".
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