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CRITERIS DE SELECCIÓ DE CLUBS ORGANITZADORS DE

COMPETICIONS DE MARXA NÒRDICA
Un club que ja tinga assignada una activitat FEMECV no tindrà cap tipus de
preferència a l'hora de solꞏlicitar l'organització d'una altra activitat FEMECV
solꞏlicitada per un altre club.
La junta directiva de la FEMECV tindrà potestat per a valorar i denegar
solꞏlicituds a clubs organitzadors, que no complisquen un mínim de garanties
organitzatives, no compten amb els suficients voluntaris/colꞏlaboradors o que
en anys anteriors hagen comès 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 (solꞏlicitat a través
de la Delegació Provincial de la Conselleria).
La solꞏlicitud d'una activitat ha d'estar aprovada per acord explicit de la
Directiva del club solꞏlicitant i es remetrà al costat de la solꞏlicitud 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 aqueix any, amb la finalitat de no generar confusions.
Els organitzadors proposaran el recorregut per a realitzar la prova, atenent als
criteris establits en el reglament corresponent, amb temps suficient per a la
seua aprovació per l'àrea.
D'entre les activitats presentades durant el termini establit per la FEMECV,
en cas de petició de la mateixa activitat, es tindran en compte els
següents criteris de selecció:
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1r.

Els clubs que presenten la solꞏlicitud en el termini establit i assistisquen a

la reunió de presidents, tindran preferència d'elecció sobre els clubs que
assistisquen i no hagen presentat solꞏlicitud prèvia.
2n.

Els Clubs que l'any anterior s'hagueren compromès 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.
3r.

Els campionats autonòmics s'assignaran de forma rotativa per províncies

i en cas de quedar deserta una adjudicació provincial, passaria a ser oferida a
la següent província i així successivament.
4t.

Per al campionat de lliga es tindrà en compte el repartiment provincial.

5é.

Els clubs que celebren aniversari (5é,10é,15é,20é,25é aniversari) l'any

de celebració de la prova i presenten solꞏlicitud en el termini establit tindran
preferència d'elecció sobre la resta de solꞏlicitants.
6é.

Es donarà prioritat d'elecció als clubs que en els 5 últims anys no hagen

organitzat una activitat federativa del calendari FEMECV.
7é.

En el cas que dos clubs ja hagen organitzat alguna activitat del calendari

FEMECV tindrà preferència el que porte més temps sense organitzar-la.
-

En el cas que dos clubs solꞏliciten organitzar prova federativa per

primera vegada, es farà valoració de les capacitats, recursos, nombre de
voluntaris i experiència organitzativa, per part de l'Àrea de Marxa Nòrdica de la
FEMECV.
8é.

Les solꞏlicituds presentades el mateix dia de la reunió de presidents es

tindran en consideració en cas que queden activitats desertes.
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9é.

Si es manté l'empat tindrà preferència el club amb major nombre de

llicències tramitades l'any en vigor.
10é.

En cas d'empat es tindrà en compte l'antiguitat del club dins de la

FEMECV.
11é.

En qualsevol cas l'Àrea de Marxa Nòrdica FEMECV valorarà les

peticions dels clubs solꞏlicitants perquè complisquen un mínim de garanties
organitzatives, s’analitzaran els informes arbitrals precedents si n'hi ha, així
com les característiques del recorregut i la seua adequació a la modalitat
esportiva, sent aquesta valoració prioritària per a la concessió de l'activitat.
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