CRITERIS DE SELECCIÓ DE CLUBS ORGANITZADORS PER A
ACTIVITATS RECREATIVES FEMECV GENÈRIC
Un club que ja tinga assignada una activitat FEMECV no tindrà cap tipus de
preferència a l'hora de sol·licitar l'organització d'una altra activitat FEMECV sol·licitada per
un altre club.
La junta directiva de la FEMECV tindrà potestat per a valorar i denegar sol·licituds
a clubs organitzadors, que no complisquen un mínim de garanties organitzatives, no
compte amb els suficients voluntaris/col·laboradors o que en anys anteriors hagen comés
infraccions en l'organització d'una prova FEMECV.
Els Clubs han d'aportar un certificat d'estar d'alta en el registre d'entitats
esportives de la Direcció general de l'Esport, de l'any en curs (Sol·licitat a través de la
Delegació Provincial de la Conselleria).
La sol·licitud d'una activitat ha d'estar aprovada per acord explícit de directiva del
club sol·licitant i es remetrà al costat de la sol·licitud el document d'acord. (Document
model adjunt).
Els clubs que es queden amb l'organització d'una activitat, no repetiran la mateixa
imatge de fons en la cartelleria publicitària, per a una altra activitat pròpia del club aquell
any, amb la finalitat de no generar confusions.
D'entre les activitats presentades durant el termini establert per la FEMECV,
en cas de petició de la mateixa activitat, es tindran en compte els següents criteris de
selecció:
1. Els clubs que presenten la sol·licitud en el termini establert i assistisquen a la
reunió de presidents, tindran preferència d'elecció sobre els clubs que
assistisquen i no hagen presentat sol·licitud prèvia.
2. Els Clubs que l'any anterior s'hagueren compromés a realitzar una activitat i
posteriorment no compliren el seu compromís de realitzar-la, perdran la seua
preferència per a demanar activitats l'any següent.
3. Els clubs que celebren aniversari (5,10,15,20,25…aniversari) l'any de celebració
de la prova tindran preferència d'elecció sobre la resta de sol·licitants.
4. Es donarà prioritat d'elecció als clubs que en els 5 últims anys no hagen
organitzat una activitat federativa del calendari FEMECV
5. Es tindrà en compte el repartiment provincial. És a dir que davant dos o més
propostes per a la mateixa activitat tindrà preferència la que se celebre en una
província que no tinga assignada cap activitat de la mateixa índole.
6. Es donarà prioritat d'elecció als clubs que mai hagen organitzat una activitat
federativa, sempre que la junta directiva de la FEMECV els considere
suficientment capacitat per a la realització d'aquesta activitat.
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En el cas que dos clubs ja hagen organitzat alguna activitat federativa, tindrà
preferència el que porte més temps sense organitzar-la.
7. Si es manté l'empat tindrà preferència el club amb major nº de llicències
tramitades l'any en vigor.
8. En cas d'empat es tindrà en compte l'antiguitat del club dins de la FEMECV.
Si tenint en compte tots els criteris d'elecció establerts,
persisteix l'empat per l'elecció d'una activitat, es resoldrà mitjançant sorteig.
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