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València a 19 de gener de 2023 

CIRCULAR Núm. 05 / 2023 

ASSUMPTE: PRÉSTEC MATERIAL ESPORTIU 

 

 
Per la present es regula el préstec de material esportiu per a la celebració de tornejos 

qualificats i inscrits en el calendari de proves de la Comunitat Valenciana. 

 

PECES, TAULERS I RELLOTGES DE COMPETICIÓ. 

Els clubs associats, amb llicència en vigor, podran sol·licitar el préstec de material esportiu, 

comprometent-se a la devolució del mateix en la data acordada, responsabilitzant-se de la 

seua devolució i, en el seu cas, el club reposarà el material deteriorat o no retornat  durant 

el termini de 60 dies posteriors a la data de devolució.  

La sol·licitud de préstec la realitzarà el president del club. Per a retirar el material és 

imprescindible, abans de la seua retirada, que el president del club retorne signada la fulla 

de préstec de material que li serà remesa. 

El transport és per compte del peticionari i la sol·licitud de material es realitzarà amb, 

almenys, 15 dies d'anticipació. No s'admet transport per agències. 

El material és prestat únicament per a la celebració de les partides oficials del torneig i en 

cap cas podrà abandonar la sala de joc (préstec de material a jugadors durant de torneig, ni 

cafeteries – hall d'hotels, ni sales d'anàlisis) 

En principi, s'estable un límit màxim de préstec de 100 jocs i fins a un 80% dels necessaris 

per a l'esdeveniment, havent d'aportar la resta del material el club organitzador. El préstec 

de material estarà també limitat a la natural disponibilitat deguda a la celebració 

d'esdeveniments convocats per la FECV o d'altres esdeveniments ja compromesos amb 

anterioritat a la sol·licitud rebuda. 

La FECV figurarà com a entitat col·laboradora en la publicitat de l'esdeveniment. 

MATERIAL DE RETRANSMISSIÓ I CONVENIS. 

Anàlogament a l'anterior punt amb les característiques particulars següents: 

 El límit de préstec de jocs de retransmissió és de 10 unitats completes.  

 En el torneig no haurà d'existir un altre material de retransmissió d'una altra 

procedència. 

 El torneig en el qual s'use aquest material ha de disputar-se a ritme estàndard. 
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 El sol·licitant facilitarà a la FECV els enllaços de retransmissió. 

 Poden sol·licitar aquest material tant clubs associats com organitzadors no 

associats (en esdeveniments d'alt nivell esportiu). 

 S'ha de subscriure prèviament un conveni de col·laboració entre l'organitzador i la 

FECV perquè els esportistes de la FECV tinguen avantatges de participació (ajudes, 

invitacions, inscripció, etc.) per part de l'organitzador. 

 

 

Una salutació, 

 

Signat: José Miguel Pérez García  

Secretari General de la *FACV 


