ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS
APORTACIÓ DE LA FEMECV
Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la FEMECV són:
•

Dotació econòmica segons conveni (800€.).

•

3 € per federat inscrit.

•

Honoraris i despeses d'arbitratge (excepte allotjament i manutenció).

•

Despeses de cronometratge (excepte allotjament i manutenció).

•

Control informàtic d'inscripcions i classificacions.

•

Delegat FEMECV.

•

Medalles de cada categoria. Per a l'any 2020, s'incorpora la CATEGORIA de majors
de 70 anys, aprovat segons RESOLUCIÓ del COMITÉ DE MARXA NÒRDICA, el passat
dia 14 d'abril. Per tant, cal comptar amb una categoria més.

•

Cinta per a abalisar el recorregut.

•

Servei de Speaker Megafonia.

APORTACIÓ DELS CLUBS
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquestes proves són:
•

Marcatge del recorregut.

•

Recepció de l'equip arbitral el dia anterior a la prova, i acompanyament durant la
revisió del recorregut, si se sol·licita. En aquest cas, l'equip arbitral podrà acudir a
primera hora el dia de la prova, no necessàriament acudirà en el dia anterior.

•

Reunió tècnica després de la revisió del recorregut. No obstant açò, l'equip arbitral,
podrà decidir no acudir el dia anterior i si acudir a primera hora del dia de la prova.

•

Allotjament i manutenció per a l'equip arbitral i allotjament per a cronometrador, si
aquest ho sol·licita En tot cas, si l'equip arbitral decidix acudir el mateix dia de la prova,
no serà necessari allotjament.

•

Acceptar i indicar en la publicitat que la prova es regirà pel reglament de Marxa
Nòrdica FEDME/FEMECV vigent. En l'ANNEX II, s'han especificat aquells articles del
reglament FEDME, que es consideren més importants per al desenvolupament de la
prova, és d'especial rellevància l'Article 15 del Reglament, concernent a la
SEGURETAT.

Seu Elx.- Apartat correus 3 · C/ Marià Luiña, nº9 03201 · Elx (Alacant) · Telefon: 965 439 747 · Mòbil: 669 788 372
Oficina Tècnica.-Edifici Trade Center · C/ Professor Beltràn Bàguena, 4 · Oficina 310 · 46009 · València · Telefon: 963 571 822 · Mòbil: 649 436 689
www.femecv.com femecv@femecv.com

•

Enviar a la FEMECV tríptic i cartell en format digital, per email a
administracion@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la marxa
per a la seua aprovació. La forma de realització de cartell i díptic serà l'establerta
per la FEMECV. No podran aparéixer patrocinadors que representen conflicte
amb acords de patrocinis de la FEMECV, en cas de dubte consultar amb la FEMECV
almenys dos mesos abans de la celebració de la prova.

•

Remetre 2 cartells en format físic 45 dies abans de l'activitat, a cada seu, oficines
de València i Elx

•

Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació. Aplicació article 15 del
reglament FEDME. En tot cas i si no es presenta en termini, el PLA DE SEGURETAT,
podrà ser motiu d'anul·lació de la prova.

•

Assistència sanitària segons reglament i Reial decret 1428/2003 article 10 de
l'annex II

•

Facilitar Infraestructures d'eixida i meta, de la mateixa manera que en el punt
anterior no figurara en aquests entorns publicitat que representen conflictes amb
patrocinadors oficials de la FEMECV

•

S'aportaran trofeus, en categoria absoluta 3 masculina, 3 femenina, per a
facilitar, si fóra necessari el doble podi.

•

L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que complisquen els
18 anys d'edat l'any en curs.

•

Voluntaris necessaris per a la cobertura del recorregut.

•

Avituallaments en recorregut i meta.

•

Recomanable aperitiu final.

•

Regal commemoratiu (mínim samarreta tècnica).

•

Preses elèctriques i podi.

•

Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de dorsals.

•

Remetre a la FEMECV memòria de l'activitat, com a màxim 30 dies després d'haver
finalitzat l'activitat.

•

Per a les inscripcions a través de mychip: (La plataforma mychip cobra un
percentatge de gestió al club).

•

Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb la
suficient antelació:
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•

Per a això s'utilitzarà el formulari establert per la Generalitat Valenciana per a la
sol·licitud d'autorització per a celebració de proves esportives, (adjuntem enllaç
document).
(www.docv.gva.es/datos/2015/09/15/pdf/2015_7544.pdf).

•

Les proves que passen per més d'un municipi hauran de remetre'ns les còpies de
les sol·licituds de permisos a Governació i Medi ambient 3 mesos abans i les
proves que solament passen per un municipi ens remetran permís de
l'Ajuntament i Medi ambient amb 2 mesos d'antelació.

Sancions econòmiques per incompliment de prestacions (a descomptar de la
subvenció)

No realitzar la publicitat

200 euros.

No lliurar regal samarreta tècnica:

150 euros.

Enviament de publicitat fora de data:

100 euros.

Altres incompliments:

100 euros.
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