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València a 4 d’octubre de 2019

CIRCULAR Nº18 / 2019
ASSUMPTE: INSCRIPCIÓ I FIANÇA DELS CLUBE SPER Al
TORNEIG PER EQUIPS INTERCLUBS 2020
Estimats amics,
Amb l'objectiu que tots els clube sfacen les seues previsions per a determinar el número dels
seus equips que participaran en el torneig Interclubs 2020, publiquem la present.
Com sempre busquem una bona gestió de la competició per part de la FECV i clubs, per a
determinar amb suficient temps d'antelació els grups, les categories i ajustar-nos a les
peticions dels clubs perquè els equips juguen d'acord amb la necessitat del local que
disposen.
El termini establit límit és el 28 d'octubre de 2019.
Tots els equips que no hagen sigut inscrits correctament abans de la citada data es
consideraran que renuncien a la seua categoria i seran substituïts per altres equips. La
inscripció es durà a terme en l'aplicació informàtica de la FECV (Oficina Web) i s'enviarà per
correu electrònic còpia de l'ingrés de la fiança. Els clubs que ja van depositar la fiança i no
van sol·licitar la seua devolució no han d'aportar la fiança.
Aquells que van sol·licitar la devolució de la fiança de l'any anterior hauran de depositar-la
de nou.
L'import de la fiança és de 50€.
Aquells equips clubs que tingueren un saldo negatiu per causa de sancions acumulades o
qualsevol altra raó han de regularitzar ara amb el depòsit de la fiança.
Les dades dels comptes bancaris per a la fiança són:
•

•

Caixa Popular ES29 3159 0066 9722 7028 6228 (preferentment)
Bankia ES73 2038 6585 7330 0051 9995 (alternativa)

Per a facilitar la gestió de la competició, si algun club sap ja que renunciarà a una categoria
ha de comunicar-lo al més prompte possible per escrit a la FECV. Si es comunicara després
de la data límit es perdria la fiança a favor de la FECV i haurà d'ingressar una nova fiança
abans de començar la competició.
Fe de r a ció d'Esca cs de la Com unit a t Va le ncia na
Associa ció pr iva da se nse à nim de lu cr e . Ent it a t de cla r a da d'ut ilit a t pública
I nscr it a e n e l Re gist r e d'Ent it a t s Espor t ive s de la Com unit a t Va le ncia n a
e n e l núm . 3 4 de la se cció 2 a . CI F: G- 4 6 4 0 2 4 3 4
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Una vegada finalitzada la competició la FECV retornarà mitjançant transferència bancària la
fiança al club que el sol·licite (saldo resultant) i en el compte que prèviament haja comunicat.
Amb la finalitat de tramitar les llicències en el termini necessari amb la FEDA el calendari
d'enguany s'estableix de la següent manera (dates límit):
28 oct 2019 Inscripció Equips Interclubs 2020. Fiança Interclubs.
Regularització de saldos.
6 nov 2019 Publicació esborrador de grups.
13 nov 2019 Límit reclamacions de l'esborrany de grups.
22 nov 2019 Publicació definitiva de grups.
Publicació de Bases del Interclubs.
Publicació de circulars de llicències clubs i jugadors.
1 dec 2019 Sorteig DH en la Final de Copa Campions.
6 dec 2019 Límit ordres de força i direccions de seus.
13 dec 2019 Publicació del calendari de la competició.
20 dec 2019 Comença el lliurament de llicències.
23 dic 2019 Obertura de termini pague de llicències clubs i jugadors
10 gen 2020 Límit de termini pague de llicències clubs i jugadors
11 gen 2020 Primera jornada de la competició.

Us sol·licitem la vostra màxima col·laboració i desitgem que la competició que hui posem en
marxa siga tot un èxit a nivell organitzatiu i esportiu amb l'esforç de tots.
Una salutació,

Signat: José A. Polop Morals
Secretari General de la FECV
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