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València a 10 de gener de 2020

CIRCULAR Nº 02 / 2020
ASSUMPTE: QUALIFICACIÓ DE COMPETICIONS

En l'Assemblea celebrada al maig de 2019 van ser aprovats els nous Estatuts de la FECV
promoguts des de la Direcció General de l'Esport per a totes les federacions i amb un
objecte doble, el primer adequar els mateixos a la legislació vigent i el segon harmonitzar el
funcionament federatiu de tots els esports a la Comunitat Valenciana.
En aquesta circular definim els procediments d'aplicació de l'Article 47 dels Estatuts en els
quals es descriu la qualificació de proves esportives oficials.
El contingut íntegre dels Estatuts està disponible en la nostra Web en el següent enllaç:
https://www.facv.org/2019/estatutos-mayo-2019.pdf

CLASSIFICACIÓ:
En la FECV es classifica l'oficialitat d'una prova esportiva en funció de la seua naturalesa
dins de tres grups:






Proves pròpies del Calendari Oficial de la FECV (COFECV), calendari format pels
tornejos que convoca la FECV i perl os que formen part de circuits de tornejos que
la FECV convoque i dirigisca.
Proves que desitgen l'avaluació del rànquing o ELO oficial de jugadors per la
Federació Internacional D'Escacs (FIDE) i/o de la Federació Espanyola D'Escacs
(FEDA), tràmit que requereix de l'informe favorable de la FECV.
Proves que sol·liciten informe o certificació federativa oficial per a la
concurrència a subvencions de l'Administració Pública.
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SOL·LICITUD I PROCEDIMENT:
Termini de sol·licitud:
Totes les qualificacions de tornejos hauran de sol·licitar-se amb almenys 60 dies
naturals d'antelació a la data d'inici de la prova, salve amb les certificacions
federatives en aquells casos en què una convocatòria d'ajudes o subvencions
Públiques requeriscan un termini menor per a la seua presentació.
Lloc i documentació:
La sol·licitud es realitzarà per correu electrònic a la FECV o mitjançant formulari que
habilite a aquest efecte la FECV en el seu Web, adjuntant el projecte esportiu amb
la documentació necessària per a respondre els aspectes a tindre en compte
descrits en l'Article 47 dels Estatuts, els quals són:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nivell Tècnic de la Competició.
Tradició de la Competició.
Importància de la competició a nivell Autonòmic.
Capacitat i experiència de l'organitzador.
Validesa dels resultats a aquest efecte de participació en competicions
nacionals.
Compliment dels requisits tècnics, sanitaris, de seguretat i qualsevol altre
exigit per la normativa aplicable.

En el projecte descriptiu quedarà definit el nom de la competició, lloc on se
celebrarà, les dates (han d'estar lliures en el COFECV), tipus de competició (si és un
Open o Tancat o IRT etc, la seua categoria, els seus objectius, etc.), l'aforament per
a participants, descripció d'instal·lacions, l'equip arbitral (definint l'àrbitre principal o
almenys la seua categoria), ritme de joc, bossa de premis, últims tornejos
organitzats pel peticionari amb detall del nom, enllaç web de notícies i resultats
esportius i en quines dates es van disputar).
Cadascun d'aquests apartats rebrà la valoració de: “Favorable” o “Desfavorable” o
“No procedeix”. Una valoració desfavorable en qualsevol dels apartats motivarà
automàticament una denegació de la sol·licitud.
Respecte a l'apartat d) sobre l'experiència de l'organitzador es valora quins tornejos
ha realitzat, el seu bon desenvolupament i quan es van disputar. No obtindran
valoració favorable en aquest apartat aquells esdeveniments que van coincidir en
data amb prova oficial del COFECV en els dos últims anys (sense caràcter
retroactiu i a partir de la publicació d'aquesta circular).
Respecte a l'apartat f) es presentarà declaració responsable, conforme a model que
facilitarà la FECV en Web (https://www.facv.org/documentos-facv.html), signada pel
Representant Legal de l'entitat sol·licitant.
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Sol·licitant:
Clubs associats a la FECV el representant legal de la qual (el President) signarà la
sol·licitud o el projecte esportiu a presentar.
Altres entitats no associades a la FECV o persones físiques prèvia signatura de
conveni regulador.

Termini de qualificació:
La FECV respondrà les sol·licituds presentades en termini i forma abans dels 60
dies naturals des de la sol·licitud, conforme a l'Article 47.2 dels Estatuts, excepte
amb les certificacions federatives en aquells casos en què una convocatòria
d'ajudes Públiques requerisca un termini menor per a la seua presentació.

Una salutació,

Signat: José A. Polop Morals
Secretari General FECV
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