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La Federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) reconeix i 

recompensa aquelles activitats esportives que els seus afiliats han realitzat en el 

transcurs de l'any i que destaquen per la naturalesa extraordinària i el seu mèrit esportiu 

en l'àmbit de l'alpinisme i l'escalada. Per a això, la FEMECV instaura els PREMIS 

ESPORTIUS FEMECV d'acord amb les següents bases. 

 

BASES 
 

 
 

1.- INSCRIPCIÓ. 

 
1.1.- Podran concórrer a aquests premis tots els afiliats de la FEMECV, residents o no a la 
Comunitat Valenciana, amb la targeta federativa FEMECV vigent amb la modalitat 
d'assegurança esportiva concorde a l'activitat realitzada, que ho sol·liciten 
personalment per escrit o bé siguen presentats per tercers, ja siga organització o club 
de muntanya o la pròpia FEMECV, sempre que l'aspirant a premi no expresse la seua 
disconformitat explícita. Si la cordada està participada per NO federats FEMECV en més 
d'un 50%, no podrà concórrer a aquests premis. 
 
La sol·licitud contindrà necessàriament la següent informació:  

 

1.1.1. Ficha resumen para publicación web pública. 

1.1.2. Tota la documentació tècnica per a la valoració del Jurat: 

1.1.3. Descripció de l'activitat i components que l'han duta a terme, amb les targetes 
federatives vigents de cadascun d'ells. 

1.1.4. Dificultat de l'activitat d'acord amb les escales de graduació en vigor. 

1.1.5. Desnivell i longitud de l'activitat que continga altura del punt d'inici, altura del 
punt capdavanter i detall dels trams recorreguts (aproximació i camps intermedis en el 
seu cas, longitud de la paret i tram final fins al cim). 

1.1.6. Data i horari de realització i, en el seu cas, condicions d'aquesta. (Si es disposa del 
track en GPS incloure-ho en format .GPX) 

1.1.7. Estil (alpí, càpsula, pesat, solitari, hivernal o qualsevol altra circumstància que 
contribuïsca a determinar la dificultat intrínseca de l'activitat). 

1.1.8. Situació geogràfica (país, serralada, massís, muntanya, etc.) i condicions de 
comunicació i accessibilitat. 

1.1.9. Orientació de la paret. 

1.1.10. Informació sobre si és primera ascensió, primera estatal, primera hivernal, etc. 

1.1.11. Permís d'ascensió tramitat, en el seu cas. No es valoraran les ascensions sense 
permís del país de destinació, segons marca l'acord amb la UIAA. 

 
BASES PER ALS PREMIS A LES MILLORS ACTIVITATS 
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1.1.12. Croquis i descripció de la ruta, adequadament graduat. 

1.1.13. Foto de la paret i fotos del desenvolupament de l'activitat (fotos a bastament 
com per a aclarir qualsevol aspecte de l'activitat, preferiblement en format .*JPG que no 
supere els 2 MB de pes cadascuna). 

1.1.14. Altres aspectes segons el parer del sol·licitant. 

1.1.15. Dades per a la localització personal dels membres de l'activitat, mitjançant 
telèfons, adreces i correus electrònics. 

 

Aquesta informació haurà de ser facilitada per l'aspirant al premi mitjançant un dossier 
enviat al compte de correu: escalada.alpinisme@femecv.com. El coordinador del jurat, 
després de la revisió de la documentació entregada, podrà sol·licitar addicionalment 
qualsevol altre tipus d'informació relativa a l'activitat presentada, utilitzant-se en aquest 
cas com a eina d'enviament qualsevol de les següents: suport informàtic entregat en 
clau USB en la seu de la FEMECV o ben enviat en carpeta comprimida .ZIP per mitjans en 
línia (wetransfer o dropbox) al mateix compte de correu. 

Els membres del Jurat podran exigir documentació complementària al sol·licitant durant 
el període de debat i votació si algun aspecte de la mateixa requerira oportú aclariment. 
L'absència o incorrecció de les dades podrà suposar que la sol·licitud siga rebutjada o no 
votada adequadament pels membres del Jurat. Aquest format de presentació podrà ser 
modificat en un futur, d'acord amb l'evolució tècnica dels sistemes informàtics en vigor. 

 

1.2. L'admissió de l'activitat presentada autoritza la FEMECV per a l'ús de la informació 
donada, en el sentit de poder publicar-la en els mitjans i suports de comunicació 
destinats a la difusió del premi. 

 

PERÍODE I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Anual. El període de realització de les activitats se situa a partir de l'1 de gener de 2020 

al 31 de desembre de 2020. El termini de presentació de les activitats és de l'1 d'abril 

de l'a el 31 de maig del 2021. Durant el mes de juny es valoraran les candidatures. La 

Junta Directiva del mes de juny ratificarà aquests premis i es publicaren els resultats. 

 

CATEGORIES 

Los premios estarán constituidos en las siguientes categorías y de acuerdo a la siguiente 

dotación económica: 

 

CATEGORI 

AA 
DOTACIÓ ECONÒMICA 

Escalada esportiva i Bloc 300 € 
Escalada en gel i dry tooling 500 € 
Escalada en Paret 700 € 
Alpinisme Europeu 900€ 
Alpinisme Extraeuropeu 1.100€ 
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JURAT 

 

Els premis seran concedits per un jurat plural, esportistes federats experts en diversos 
àmbits de l'alpinisme i l'escalada amb trajectòria esportiva contrastada, aliens a la 
Directiva de la Federació. El nombre de membres del Jurat serà de 5 a 9. La seua 
votació, efectuada conforme al present reglament, serà vinculant. 

 

El vot dels federats a través de la plataforma web constituirà una plaça més del Jurat 
(popular), atorgant-se 5 punts a l'activitat més votada, 3 a la segona i 2 a la tercera. 

 

La FEMECV a través del Director Tècnic i el Coordinador del Jurat triaran als membres 
del Jurat i supervisaran l'admissió de les activitats. Igualment, supervisaran la correcta 
manera de realitzar les votacions per part del Jurat i aclarir els dubtes que sorgisquen 
sobre aquest tema. No tindran vot. 

 

VOTACIÓ 

El vot popular es podrà realitzar des de l'obertura de la plataforma i la pujada de la 

documentació. El Jurat realitzarà la votació abans de les Jornades de InterClubs de la 

FEMECV. 

La selecció s'efectuarà a través de votació individual, destacant les tres activitats més 

rellevants en cada categoria. Pel que els membres del Jurat ordenaran, de millor a 

pitjor, les activitats presentades. Se li atorgaran 5 punts a la millor activitat dins de cada 

categoria, 3 a la segona classificada i 2 a la tercera. La suma dels punts totals donarà el 

resultat guanyador en cada categoria. Si una categoria no rep almenys el 50% dels vots 

del Jurat no es considerarà candidatura vàlida. 

 

NOMINACIONS 

 

Rebudes les votacions, el Director Tècnic de la FEMECV i el Coordinador del Jurat 
ratificaran les classificacions i proclamaran els vencedors, que seran confirmats per la 
Junta Directiva de la FEMECV del mes de maig. 

 

CONSIDERACIONS 

Aquells membres del jurat que per estar en situació activa concórreguen a alguna de 

les categories dels premis, no podran efectuar votació en la categoria en conflicte. 

Es vetlarà perquè els aspirants al premi complisquen, íntegrament, tots els requisits 

exigits, podent deixar fora de concurs a aquells aspirants que no ho facen. L'elecció 

dels guanyadors serà comunicada a través de la web de la Federació i altres mitjans de 

comunicació de la FEMECV. 

El lliurament de premis s'anunciarà juntament amb els resultats d'aquests. El premi mai 

podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació. 
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Per la participació en aquests premis, el participant atorga el seu consentiment a la 

FEMECV per a utilitzar el seu nom i imatge en els mitjans de comunicació habituals i en 

audiovisuals de la FEMECV. 

 

DISCREPÀNCIES 

Los aspirantes a los premios disconformes con la concesión de los mismos podrán 

solicitar la verificación de las votaciones mediante escrito presentado en la sede de la 

FEMECV. 

 

OBLIGACIONS DELS GANADORS 
 
La mera participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases i el present 

reglament. Els premis concedits pel Jurat FEMECV a les millors activitats *alpinísticas i 
d'escalada s'hauran de recollir OBLIGATÒRIAMENT, en la cerimònia de premis de les 
Jornades de Clubs de la FEMECV que se celebra cada any, excepte en casos excepcionals 
degudament justificats. La condició de recollir el premi in situ és d'obligat compliment. 
En el cas que no es personara el premiat a la cerimònia de lliurament de premis, perdria 
el premi en metàl·lic, corresponent, no vaig agafar l'esment de guanyador en la seua 
categoria. 
 

 
Valencia, Març 2021. 
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