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CIRCULAR Núm. 02 / 2021
ASSUMPTE: NOTES ACLARIDORES RESPECTE LES
CIRCULARS DE LLICÈNCIES DE L'ANY 2021
Benvolguts amics, arribant al final de febrer, i prenent en consideració el que s'ha dit en les
passades reunions telemàtiques amb els clubs i tal com aquesta explicitat en l'assemblea de
la FECV i circular sobre aquest tema, volem aclarir alguns punts sobre les quotes i llicències
de la FECV per a 2021.
Si bé en qualsevol moment de l'any es pot donar d'alta una llicència de clubs, jugadors,
entrenadors i àrbitres, la data que la FECV va establir per a poder planejar correctament la
seua activitat i funcionament anual és finals d'aquest mes de febrer. És per això que aquesta
setmana finalitza el període per a realitzar les ordinàries altes de quotes i llicències de tots
els estaments a través de la pertinent plataforma telemàtica en l'aplicació de gestió web de
la Federació.
En data de hui i pròxim a expirar el termini ordinari hi ha hagut molt poques altes de llicències,
és per això, que davant algunes situacions administratives que s'estan produint i que són
totalment alienes a la FECV, per exemple jugadors que sol·liciten federar-se per a disputar
algun esdeveniment però el club al qual diuen pertànyer no està federat amb la qual cosa el
jugador es pot federar amb la seua llicència de manera independent (abonant-la ells
mateixos) però no per un club que no està federat, o casos pitjors, on un jugador creient-se
federat pel seu club que encara no va tramitar cap alta intenta disputar algun esdeveniment
i se sorprén el saber que no està federat ni en la FECV, ni la FEDA, ni per tant la FIDE amb
el consegüent perjudici esportiu que això puga suposar, és per tot això que la FACV vol
informar i recomanar els següent punts:
•
Durant el que resta d'aquesta setmana tal com estableix la circular pertinent els clubs
haurien d'actualitzar les dades dels seus jugadors en l'aplicació i, si en el seu cas passar a
inactius els que no es vulguen donar d'alta en aquest primer termini de l'any. El dia 1 de
març els jugadors que figuren com a actius en l'aplicació seran donats d'alta com a
jugadors d'aquest club per al que resta de temporada i es generarà la factura de les
llicències corresponents el pagament de les quals dona els drets de federat per la FACV.
•
Seria recomanable també que els clubs que no es vagen a federar, de moment o
definitivament, ho comunicaren mitjançant un correu electrònic, per deixar-ne constància per
escrit, per a facilitar la gestió federativa.
•
Per a tramitar les llicències de jugadors, el club ha de tindre donada d'alta la seua
llicència també.
•
Entrenadors i esportistes en els programes de Tecnificació, Pre-tecnificació i
“Impulsant la Dama dels Escacs” han de tindre tramitada la seua llicència dins d'aquest mes
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de febrer, en cas contrari es prengueren les mesures pertinents al no tindre la condició de
federat per la FECV.
•
En el cas de les llicències arbitrals igualment s'han de tindre tramitades en aquest
mes de febrer per a poder optar als beneficis i drets que dona la condició d'àrbitre de la FECV.
•
Finalment, degut també a una casuística que està succeint constantment, la FACV no
pot generar, per imperatiu legal, cap tipus de document, certificat, informe, etc. a clubs,
jugadors… si no tenen la condició de federat en la FACV per a l'any 2021.
L'import a pagar es pot consultar en la mateixa aplicació amb en el botó “Factura” després
d'activar i/o desactivar els jugadors que corresponguen, generant-se la liquidació amb l'import
de la quota de club i jugadors. Aquells clubs amb saldos a favor a causa dels programes de
la Fundació Trinidad Alfonso deduiran l'import atorgat.

Qualsevol qüestió sobretot l'exposat ens la remeteu per a ajudar-vos a resoldre tots els
dubtes al més prompte possible.

Una cordial salutació,

J.A. Polop Morals
Secretari General FACV
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