CARTA COMUNICAT INFORMATIU A CLUBS
Assumpte: Informació per a la sol·licitud d'activitats del calendari FEMECV 2020
Benvolguts companys/as:
Com cada any i amb la mateixa il·lusió hem de confeccionar el calendari d'activitats
FEMECV 2020, per a això i com és habitual des dels clubs i entitats esportives podeu
sol·licitar la realització d'aquestes activitats, per a això us copiem l'enllaç de la nostra web
on podreu trobar les bases d'assignació d'aquestes activitats, els annexos i altres
documents:
https://www.femecv.com/protocolo-de-asignacion-de-actividades-0

Enguany per a les activitats de competició de marxa nòrdica, els terminis de
sol·licitud d'activitat s'han d'avançar a la resta d'activitats, amb la finalitat de poder
estudiar amb antelació, per part del comité corresponent, els recorreguts proposats, etc.
De tal manera que el primer filtre d'assignació siga el vistiplau de la ruta proposada pel
club sol·licitant, per tant el període de presentació serà del dia 1 de juliol al 31 de juliol
del 2019, aportant documentació tècnica que indiquen els annexos corresponents.
Per a la resta d'activitats les sol·licituds heu de remetre'ns-les abans del 3 de
setembre de 2019, ja que la reunió de presidents és el diumenge 8 d'aqueix mateix mes.
Hi ha algunes novetats en aquests protocols d'assignació, annexos, etc, que podreu
comprovar en llegir-los, un d'ells és el document” “model d'acord club de sol·licitud”
aquest document té la finalitat d'actualitzar dades i constatar que l'activitat que se
sol·licita des del club, compta amb el suport majoritari de la junta directiva del mateix, de
manera que siga evident la bona sintonia de col·laboració dins del club sol·licitant.
L'altre document que vull destacar és el certificat de estar d’alta en el registre de
entitats esportives, que es pot sol·licitar en els telèfons el Registre de Entitats Esportives,
delegacions territorials d’Alacant telèfon 965937200, Castelló telèfon 964358460 i
València telèfon 961271432.
Aquest últim document, en qualsevol cas és interessant per a vosaltres com a clubs,
ja que hem detectat que alguns clubs han sigut trets de aquest llistat per diverses raons i
no tenen coneixement de açò, fins que sol·liciten un permís per a realitzar una activitat i
l'administració li'l nega per no figurar en aquest registre.
En tot cas si en sol·licitar l'activitat encara no disposeu d'aquest certificat, es
disposarà d'un temps addicional per a la seua aportació.
Per a qualsevol dubte podeu cridar a la FEMECV o consultar-nos en el següent
correu, on tractarem de resoldre els vostres dubtes. direcciontecnica@femecv.com, les
sol·licituds també s'enviaran a aquest e-mail.
NOTA:

Totes les activitats proposades i els seus annexos podran patir modificacions i
ajustos, que seran comunicats adequadament dins del termini i en la forma escaient.
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OFERTA D'ACTIVITATS PER AL CALENDARI 2020.
ACTIVITATS ASSOCIATIVES
Trobada Autonòmica Inter-Clubs FEMECV
Trobada de Cadires de Muntanya de la Comunitat Valenciana.
Campionat de Regularitat.
Dia del Senderista.
Dia dels Camins Tradicionals de Muntanya.
Dia dels Espais Naturals.
Marxa de Veterans.
Dia de la Muntanya Neta.
Reunió Anual d'Escaladors.
Reunió Anual d'Escaladores.

CURSES PER MUNTANYA
1ª Prova de Copa de Curses per muntanya.
2ª Prova de Copa de Curses per muntanya.
3ª Prova de Copa de Curses per muntanya.
4ª Prova de Copa de Curses per muntanya.
Campionat Individual i per Clubs de Curses per Muntanya.
Campionat de carrera Vertical.
Campionat de Quilòmetre Vertical.
Campionat de Llarg Recorregut de Curses per Muntanya.

MARXA NÒRDICA
1ª Prova de Copa de Marxa Nòrdica.
2ª Prova de Copa de Marxa Nòrdica.
3ª Prova de Copa de Marxa Nòrdica.
Campionat Individual i per Clubs de Marxa Nòrdica (en estudi modalitat clubs).

COMPETICIONS D'ESCALADA
1ª Prova de Copa d'Escalada en Bloc.
2ª Prova de Copa d'Escalada en Bloc.
3ª Prova de Copa d'Escalada en Bloc.
Campionat d'Autonòmic Escalada en Bloc.
Campionat d'Autonòmic Escalada en Dificultat.
Campionat d'Autonòmic Escalada en Velocitat.
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