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CALENDARI DE DATES PREVISTES  

 
ACTIVITATS ASSOCIATIVES 
 

Dia del Senderista Alacant (Dissabte 25 de febrer de 2023) 
Dia del Senderista València (Dissabte 14 d'octubre  de 2023) 
 Dia del Senderista Castelló (Dissabte 6 de maig de 2023) 
IV Trobada de Cadires de Muntanya de la  C. V. (Dissabte 13 de maig 2023) 
Dia dels  Camins Tradicionals de Muntanya. (Diumenge 10 de setembre de 2023) 
Jornada formativa anual d'escaladores (30 de setembre de 2023) 
 Dia dels  Espais Naturals. (Diumenge 1 d'octubre  de 2023) 
Reunió Anual de Presidents de Clubs i S. M. FEMECV. (Dissabte 16 setembre  de 
2023) 
Trobada Anual d'Escalada. (Dissabte i Diumenge 21 i 22 d'octubre de 2023) 
Dia del Medi Ambient. (Diumenge 4 de juny de 2023) 
Marxa de Veterans (4 de novembre de 2023) 

 
 
CARRERES PER MUNTANYA 
 

1a Prova de Lliga de Carreres per muntanya. (Diumenge 29 de gener de 2023)  
2a Prova de Lliga de Carreres per muntanya. (Diumenge 12 de febrer de 2023)  
3a Prova de Lliga de Carreres per muntanya. (Diumenge 26 de febrer de 2023) 
 4a Prova de Lliga de Carreres per muntanya. (Diumenge 12 de març de 2023)  
Campionat Individual i per Clubs de  C x M. (Diumenge 26 de març de 2023) 
Campionat de Quilòmetre Vertical. (Diumenge 23 d'abril de 2023) 
Campionat de Carrera Vertical. (Diumenge 14 de Maig de 2023) 
Campionat de Llarg Recorregut de  C x M. (Dissabte 27 de maig de 2023) 

 
MARXA NÒRDICA 
 

1a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. (Dissabte 28 de gener de 2023)  
2a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. (Dissabte 18 de febrer de 2023) 
 3a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. (Dissabte 4 de març de 2023) 
4a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. (Dissabte 27 de març de 2023)   
Campionat Individual i per Clubs de Marxa Nòrdica. (Dissabte 1 d'abril de 2023)  

 
COMPETICIONS D'ESCALADA.  

 
1a Prova de Copa d'Escalada en Bloc. (Dissabte 4 de febrer de 2023)  
2a Prova de Copa d'Escalada  en Bloc. (Dissabte 18 de febrer de 2023) 
 3a Prova de Copa d'Escalada  en Bloc. (Dissabte 4 de març de 2023)  
Campionat Autonòmic  Escalada en Dificultat. (Dissabte 1 d'abril  de 2023) 
Campionat Autonòmic Escalada en Bloc. (Dissabte 22 d'abril  de 2023) 
Campionat Autonòmic  Escalada en Velocitat. (Dissabte 23 d'abril  de 2023) 
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  TARIFES INSCRIPCIONS 2023  
 

 BASE 
SENSE 

SAMARRETA 
AMB 

SAMARRETA 

ACTIVITATS ASSOCIATIVES 

Trobada de Cadires de Muntanya de la  CV 5,00   

Dia del Senderista provincial  5,00 € 10,00 € 

Dia dels  Camins Tradicionals de Muntanya.  5,00 € 10,00 € 

Dia dels  Espais Naturals.  5,00 € 10,00 € 

Marxa de Veterans.  5,00 € 10,00 € 

Dia del Medi Ambient 5,00   

Trobada Anual d'Escalada  5,00 € 10,00 € 

Jornada formativa anual d'escaladores  5,00 € 10,00 € 

Reunió Anual de Presidents de Clubs i S. M.  0,00   

CARRERES PER MUNTANYA 

1a Prova de Copa de Carreres per muntanya. de 0€ a 18€  

2a Prova de Copa de Carreres per muntanya. de 0€ a 18€ 

3a Prova de Copa de Carreres per muntanya. de 0€ a 18€ 

4a Prova de Copa de Carreres per muntanya. de 0€ a 18€ 

Campionat Individual i per Clubs de Carreres per 
Muntanya. 

de 0€ a 18€ 

Campionat de Carrera Vertical. de 0€ a 18€ 

Campionat de Quilòmetre Vertical. de 0€ a 18€ 

Campionat de Llarg Recorregut de Carreres per 
Muntanya. 

de 0€ a 35€  

MARXA NÒRDICA 

1a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. 18 €  

2a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. 18 € 

3a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. 18 € 

4a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. 18 € 

Campionat Individual i per Clubs de Marxa Nòrdica. 18 € 

COMPETICIONS D'ESCALADA.  

1a Prova de Copa d'Escalada en Bloc. de 0€ a 15€  

2a Prova de Copa d'Escalada en Bloc. de 0€ a 15€ 

3a Prova de Copa d'Escalada en Bloc. de 0€ a 15€ 

Campionat Autonòmic  Escalada en Bloc. de 0€ a 18€ 

Campionat Autonòmic  Escalada en Dificultat. de 0€ a 18€ 

Campionat Autonòmic  Escalada en Velocitat. de 0€ a 18€ 
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  COMPETÈNCIA VOCALIES EN ACTIVITATS  
 
 

ACTIVITATS ASSOCIATIVES 

Trobada de Cadires de Muntanya de la  CV Vocalia de Muntanya Inclusiva i Solidaritat 

Dia del Senderista. Alacant Vocalia de Senders i Refugis 

Dia del Senderista. Castelló Vocalia de Senders i Refugis 

Dia del Senderista. València Vocalia de Senders i Refugis 

Dia dels  Camins Tradicionals de Muntanya. 
Vocalia de Cultura, Territori i Voluntariat 
Vocalia de Senders i Refugis 

 

Dia dels  Espais Naturals. Comité de Muntanya i Sostenibilitat 

Marxa de Veterans. Vocalia de Senders i Refugis 

Dia de la  Muntanya Neta. Comité de Muntanya i Sostenibilitat 

Jornada formativa anual d'escaladores Vocalia de Dona i Esport 

Trobada Anual d'Escalada Vocalia d'Alpinisme  i Escalada 

Reunió Anual de Presidents de Clubs i S. M. Delegades provincials 

CARRERES PER MUNTANYA 

1a Prova de Lliga de Carreres per muntanya. Comité de Carreres 

2a Prova de Lliga de Carreres per muntanya. Comité de Carreres 

3a Prova de Lliga de Carreres per muntanya. Comité de Carreres 

4a Prova de Lliga de Carreres per muntanya. Comité de Carreres 

Campionat Individual i per Clubs de  C x M. Comité de Carreres 

Campionat de Carrera Vertical. Comité de Carreres 

Campionat de Quilòmetre Vertical. Comité de Carreres 

Campionat de Llarg Recorregut de  C x M. Comité de Carreres 

MARXA NÒRDICA 

1a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. Comité de Marxa Nòrdica 

2a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. Comité de Marxa Nòrdica 

3a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. Comité de Marxa Nòrdica 

4a Prova de Copa de Marxa Nòrdica. Comité de Marxa Nòrdica 

Campionat Individual i per Clubs de Marxa Nòrdica Comité de Marxa Nòrdica 

COMPETICIONS D'ESCALADA.  

1a Prova de Copa d'Escalada  en Bloc. Vocalia Escalada de Competició 

2a Prova de Copa d'Escalada  en Bloc. Vocalia Escalada de Competició 

3a Prova de Copa d'Escalada  en Bloc. Vocalia Escalada de Competició 

Campionat Autonòmic  Escalada en Bloc. Vocalia Escalada de Competició 

Campionat Autonòmic  Escalada en Dificultat. Vocalia Escalada de Competició 

Campionat Autonòmic  Escalada en Velocitat. Vocalia Escalada de Competició 
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MODEL D'ACORD DE SOL·LICITUD DE CLUB PER A ACTIVITATS DEL 
CALENDARI FEMECV 2023 

 
Període de sol·licitud del 25 de juliol al 5 de setembre, tots dos inclusivament. 

 

Nom del Club sol·licitant: 

___________________________________________________________________ 

 

Adreça Postal completa del Club: 

___________________________________________________________________ 

 

Núm. CIF del Club: _____________________________________________________  

 

Nom de l'activitat sol·licitada: 

1r Opció___________________________________________________________ 

2n Opció___________________________________________________________ 

3r Opció___________________________________________________________ 

 

Nombre de voluntaris/col·laboradors que s'aportaran: ____ 

La Junta Directiva Club, en reunió ordinària/extraordinària amb data: __________ 

 

Aprova per acord de majoria de directiva, la sol·licitud de l'activitat del calendari de la 

FEMECV que figura en l'encapçalament d'aquest document, quedant patent el suport 

majoritari d'aquest club per a realitzar aquesta activitat. 

 

Nom del president_______________________________________DNI_______________ 

Telèfon de contacte president ___________________ 

Nom del delegat del Club per a la prova/activitat _____________________________ 

Telèfon de contacte del delegat del Club __________________ 

Adreça electrònica de contacte____________________________________________ 

A aquest efecte signa i segella aquest model d'acord el president del Club sol·licitant. 

 

 

Signatura i segell 

 

 

 

El President 
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ACTIVITATS ASSOCIATIVES 
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CRITERIS DE SELECCIÓ DE CLUBS ORGANITZADORS PER A 

ACTIVITATS RECREATIVES FEMECV 
 

 
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. Només en el cas 
que  una activitat quedara deserta, es permetrà realitzar aquesta doble assignació. 
 

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 compten 
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 la 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 aqueix 
any, amb la finalitat de    no generar confusions. 
 

Amb la mateixa fi, aquesta cartelleria amb la seua imatge i contingut, estarà en 
sintonia amb la pròpia activitat a realitzar i és potestat d'aquesta  federació aprovar aquest 
disseny. 
 

Qualsevol club que adquirisca el compromís de realitzar una activitat del calendari 
FEMECV i que per raons improcedents renunciara a realitzar aquesta activitat, serà 
penalitzat pel  comité de disciplina, amb pèrdua de prioritat o possibilitat per a sol·licitar 
activitat durant un o diversos anys segons siga procedent. 
 

D'entre  les sol·licituds presentades durant el termini establit per la FEMECV, en 
cas de petició de la mateixa activitat per diversos clubs, es tindran en compte els 
següents criteris de selecció: 

 
1. Els clubs que presenten la sol·licitud en el termini establit 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, en funció de la seua 
sanció, perdran la seua preferència per a demanar activitats. 

3. Els  clubs  que  celebren el seu 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. 
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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 prou 
capacitats per a la realització d'aquesta  activitat. 

7. En el cas que dos clubs ja hagen organitzat alguna activitat federativa, tindrà 
preferència el que porte més temps sense organitzar-la. 

8. Si es manté l'empat tindrà preferència el club amb major número de llicències 
tramitades l'any  en vigor. 

9. 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 establits, persisteix l'empat  per 
l'elecció   d'una  activitat, es resoldrà mitjançant sorteig. 
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  TROBADA DE CADIRES DE MUNTANYA DE LA  C.V.  

 
ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 

 

La vocalia de muntanya inclusiva i solidaritat té com a fi fomentar les activitats 
físiques en el medi natural d'una forma inclusiva, en aquest cas utilitzant la cadira de 
muntanya Joëlette. 

 

Els seus principals objectius són: 
• Realitzar una ruta inclusiva per la  muntanya, on participen persones amb i 

sense discapacitat, a través  de la  cadira de muntanya Joëlette. 
• Reunir el màxim nombre de cadires de la Comunitat Valenciana per a gaudir 

d'una jornada on la muntanya siga per a tots. 
• Donar visibilitat a les activitats de muntanya inclusives. 

 
APORTACIÓ DE LA FEMECV 

 

Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la FEMECV són: 
 

• Econòmiques: 
o Dotació econòmica segons conveni (500€.) 
o 3 € per federat inscrits amb habilitació FEDME. 

 

• Logístiques: 
o Delegat FEMECV. 
o Cinta per a abalisar el recorregut. 
o Control informàtic d'inscripcions.  
o Aportació de pilots voluntaris de cadira de muntanya 
o Supervisar la ruta triada. 

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 

dies abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en xarxes socials la setmana de la prova. 

 

APORTACIÓ DELS  CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Dissenyar una ruta adequada i segura de nivell d'iniciació en la cadira de 

muntanya. 
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació i tindre en 

compte  que hi haja una cobertura sanitària per a l'esdeveniment.  
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment 

amb la suficient antelació. 
o Sol·licitar a la Conselleria les cadires de muntanya per a fer ús d'elles en la 

jornada. 
o Revisió del recorregut un mes abans de l'activitat.   
o Marcatge del recorregut. Tenint en compte les condicions de accessibilitat 

del lloc, aparcaments, etc… 
o Realitzar una proposta d'activitat  formativa-sensibilitzadora durant  la 

ruta.  
o Tindre formats un nombre mínim de pilots de cadira de muntanya (en 

funció de les  cadires que es vagen a utilitzar, 3-5 per cadira) 
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• Recursos humans: 
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant FEMECV. 
o Voluntaris necessaris per a la  cobertura de l'activitat.   Mínim 1 voluntari 

cada 20 participants. 
 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat 

per a incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 
comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 
fotos que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV 

 

• Infraestructura: 
o Detall/regal de la  jornada. 

 

• Inscripcions: 
o Control d'inscripcions: Es recolliran les dades de tots els inscrits, pilots, 

passatgers i acompanyants. La llicència Federativa de l'any en curs al 
costat del DNI, i emplenarà una fitxa amb: nom, edat, data de naixement, 
club al qual  pertany. 

o Es reclamarà als  participants menors l'autorització del seu 
pare/mare/tutor, així com  l'autorització  a l'ús  de les seues imatges. 

o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip cobra un 
percentatge de gestió al club), o un altre mitjà que habilite la federació. 

o els participants que no disposen de la llicència federativa anual o de tardor 
i vulguen participar, se'ls  realitzarà l’assegurança temporal FEMECV per a 
cobrir aquest esdeveniment. 
 

• Memòria: 
o Remetre a la FEMECV memòria de l'activitat, com a màxim 30 dies després 

haver finalitzat l'activitat.  
 

• Sancions: 
o Per no realització activitat. 
Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar activitats. 
o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la  subvenció. 

 

No realitzar l'activitat:  Comité disciplina Sanció en temps  

No realitzar la publicitat: Fins a 200 euros. 

Enviament de publicitat fora de data: Fins a 100 euros. 

Altres incompliments: Comité disciplina Quantia a descomptar de la  subvenció per 
determinar. 

mailto:marketing@femecv.com
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  ANNEX II: DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA 

 
 

L'activitat  podrà ser realitzada pels  clubs actius de la  FEMECV en 
representació pròpia, en representació d'una  estructura intercomarcal i/o en 
coordinació amb entitats municipals. 

 
La participació en aquesta activitat és de caràcter autonòmic i està 

subjecta a ser propietari de cadires de muntanya. És a dir, per a poder participar 
caldrà disposar d'una cadira de muntanya. D'altra banda, també es podrà 
sol·licitar participació si es té discapacitat. Es valorarà quantes persones poden 
participar i els criteris de selecció si hi haguera més persones que cadires per a 
això. 

 
El format temporal d'aquesta  jornada serà de  7 hores: 

 
9.30 Inici jornada matinal: 

 
Presentació de la  jornada i acolliment de 
participants Plantejament de la  ruta i activitat 

 
10.30h. Ruta inclusiva amb cadira: 

 
Es realitzarà la ruta en qüestió. 

 
14.00 Conclusió activitat i recollida de materials 

 
Es conclourà l'activitat, ressaltant els valors de la inclusió i la solidaritat a la 

muntanya. 
 

14.30 Menjar. (Veure si escau  per la  situació de la  pandèmia) 
 

El club organitzador cerca un lloc accessible a prop per a menjar amb 
un menú econòmic que l'haurà de pagar cadascun individualment. O pot 
plantejar una altra alternativa si ho considera, tenint en compte   que participen 
persones amb discapacitat. 

 
17.00 Fi de la  jornada 
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DIA DEL SENDERISTA PROVINCIAL - LLIGA SARGANTANES 
 

ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 
 

Les jornades del Dia del Senderista de València Castelló i Alacant seran 
EXCLUSIVAMENT per a FEDERATS i es podrà assistir a cadascuna de les tres activitats 
senderistes siga de la província que siga la persona federada. 

Una jornada per a caminar per senders i camins històrics de les muntanyes, gaudint 
dels paisatges i espais rurals. Una proposta per a descobrir el patrimoni viari de la Comunitat 
Valenciana seguint el rastre dels senders i camins que ens acosten a un patrimoni rural, 
cultural i natural associat als camins (fonts, pous de neu, corrals, aljubs, refugis de pastor…) 

 
Mínim de 100 participants i Màxim de 300 participants  
(sense comptar voluntaris del club) 

 

APORTACIÓ DE LA FEMECV 
 
Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la  FEMECV 

 

• Econòmiques: 
o Dotació econòmica segons conveni (800€.). 
o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 

 
• Logístiques: 

o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria. 
o Cinta per a abalisar el recorregut si fora necessari. 
o Control informàtic d'inscripcions. 

 
• Publicitat: 

 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 

abans de la prova. 
o De manera extraordinària, la FEMECV farà enregistraments en algunes 

proves (per determinar). 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en xarxes socials la setmana de la prova. 

 
APORTACIÓ DELS  CLUBS 

 
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Revisió del recorregut un mes abans de l'activitat..   
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació..   
o Preparar a més de recorregut previst per a l'activitat, un tram més 

curt per a famílies (Lliga Sargantanes), que coincidisca amb el tram 
inicial del recorregut inicialment previst. En aquesta mateixa línia, 
seria bo que aquest tram fora accessible a cadires de muntanya 
(Joëlette). 

o Marcatge del recorregut. 
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de 

l'esdeveniment amb la suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el 
formulari establit per la Generalitat Valenciana per a la sol·licitud 
d'autorització per a celebració de proves esportives. 
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• Recursos Humans: 

o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant 
de l’ac FEMECV. 

o Voluntaris necessaris per a la  cobertura de l'l’activitat.   Mínim 1 voluntari 
cada 20 participants. 
 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de 

qualitat per a incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració 
de la carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del 
díptic serà l'establida 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. 

o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al 
telèfon de comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim 
de 15 fotos que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i 
màrqueting FEMECV 

 
• Infraestructura 

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

o Infraestructures d'eixida  i meta. 
o Desdejuni per a les  persones que assistisquen. 
o Aperitiu final. 
o Regal commemoratiu per club participant. 
o Aportar servei de Speaker i Megafonia 
o Preses elèctriques i podi. 
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de 

dorsals. 
o Recomanable: Trofeus (mínim 1 al federat i federada major, 1 al 

federat i federada menor i podi de tres llocs als clubs amb més 
federats participants). 

o Recomanable: Samarreta participants. 
 

• Inscripcions: 
o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip 

cobra un percentatge de gestió al club) o un altre mitjà que 
habilite la federació. 

o els participants que no disposen de la llicència federativa anual o 
de tardor i vulguen participar, se'ls  realitzarà el segur temporal 
FEMECV per a cobrir aquest esdeveniment, sumant el seu import a 
la  inscripció. 

o En la recepció el club sol·licitarà la llicència Federativa de l'any  en 
curs al costat del  DNI, i emplenarà una fitxa amb: nom, edat, data 
de naixement, club al qual  pertany. 

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

• Memòria: 
o Remetre a la FEMECV memòria de l'activitat, com a màxim 30 dies 

després haver finalitzat l'activitat. 

mailto:marketing@femecv.com
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• Sancions: 

o Per no realització activitat. 
Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar 
activitats. 

o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la  subvenció. 

 
No realitzar l'activitat:  Comité disciplina Sanció en temps  

No realitzar la publicitat Fins a 200 euros. 

Enviament de publicitat fora de data: Fins a 100 euros. 

Absència d'aperitiu  final: Fins a 150 euros. 

Absència de desdejuni per a assistents: Fins a 250 euros 

Altres incompliments: Comité disciplina Quantia a descomptar de la  
subvenció per determinar. 
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DIA DELS  CAMINS TRADICIONALS DE MUNTANYA - LLIGA 

SARGANTANES 
 

ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 
 

Recórrer antics camins històrics de les muntanyes és recuperar part del 
llegat cultural de les senderes dels nostres pobles de muntanya. Una oportunitat 
per a posar en valor la funció social dels camins (comercial, religiosa, del treball en 
el camp, veïnal…) i gaudir dels vestigis que encara perduren associats al camí i al 
territori de muntanya.  

 
Mínim de 100 participants i Màxim de 300 participants  
(sense comptar voluntaris del club) 

 
APORTACIÓ DE LA  FEMECV 

 
Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la  FEMECV 

 

• Econòmiques: 
o Dotació econòmica segons conveni (800€.). 
o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 

 

• Logístiques: 
o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria. 
o Cinta per a abalisar el recorregut. 
o Control informàtic d'inscripcions.  

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 

abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en RRSS la setmana de la prova. 

 

APORTACIÓ DELS  CLUBS 
 
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Revisió del recorregut un mes abans de l'activitat. La característica 

fonamental d'aquest  itinerari serà que tinga culturalment consideració 
de camí tradicional. 

o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació. 
o Preparar a més de recorregut previst per a l'activitat, un tram més curt 

per a famílies (Lliga Sargantanes), que coincidisca amb el tram inicial del 
recorregut inicialment previst. 

o Marcatge del recorregut 
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment 

amb la suficient antelació. 
o Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la Generalitat Valenciana 

per a la sol·licitud d'autorització per a celebració de proves esportives. 
 

• Recursos humans: 
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant 

FEMECV. 
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o Voluntaris necessaris per a la  cobertura de l'activitat.   Mínim 1 voluntari 

cada 20 participants. 
 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat 

per a incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon 
de comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 
fotos que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV 

 
• Infraestructura 

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

o Infraestructures d'eixida  i meta. 
o Desdejuni per a les  persones que assistisquen. 
o Aperitiu final. 
o Regal commemoratiu per club participant. 
o Aportar servei de Speaker i Megafonia. 
o Preses elèctriques i podi. 
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de dorsals. 
o Recomanable: Trofeus (mínim 1 al federat i federada major, 1 al federat i 

federada menor i podi de tres llocs als clubs amb més federats 
participants). 

o Recomanable: Samarreta participants. 
 

• Inscripcions 
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que  

complisquen els 18 anys d'edat  l'any   en curs. 
o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip cobra 

un percentatge de gestió al club) els participants que no disposen de la  
llicència federativa anual o de tardor i vulguen participar, se'ls  realitzarà 
el segur temporal FEMECV per a cobrir aquest esdeveniment, sumant el 
seu import a la  inscripció. 

o En la recepció el club sol·licitarà la llicència Federativa de l'any  en curs al 
costat del  DNI, i emplenarà una fitxa amb: nom, edat, data de 
naixement, club al qual  pertany. 
 

• Memòria: 
o Remetre a la FEMECV memòria de l'activitat, com a màxim 30 dies 

després haver finalitzat l'activitat.  
 

• Sancions: 
o Per no realització activitat. 
 Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar 
activitats. 
 

mailto:marketing@femecv.com
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o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la  subvenció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No realitzar l'activitat:  Comité disciplina Sanció en temps  

No realitzar la publicitat Fins a 200 euros. 

Enviament de publicitat fora de data: Fins a 100 euros. 

Absència d'aperitiu  final: Fins a 150 euros. 

Absència de desdejuni per a assistents: Fins a 250 euros 

Altres incompliments: Comité disciplina Quantia a descomptar de la  
subvenció per determinar. 
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  DIA DELS  ESPAIS NATURALS.  
 

ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 
 
Una jornada per a conéixer i descobrir espais naturals protegits de la  Comunitat, en 
col·laboració amb els gestors municipals o autonòmics de parcs, paisatges, monuments, 
reserves o Xarxa Natura 2000. Una oportunitat per a conéixer millor els espais protegits, la 
seua gestió de conservació i ús sostenible i aspectes relacionats amb la custòdia del territori, 
la conservació dels paisatges i la cultura sostenible dels territoris de muntanya. 
 

Mínim de 100 participants i Màxim de 300 participants  
(sense comptar voluntaris del club) 

 
APORTACIÓ DE LA  FEMECV 
 

Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la  FEMECV son:  
 

• Econòmiques: 
o Dotació econòmica segons conveni (800€.). 
o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 

 

• Logístiques: 
o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria. 
o Cinta per a abalisar el recorregut. 
o Control informàtic d'inscripcions.   

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el 

díptic) 45 dies abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en xarxes socials la setmana de la prova. 

 
APORTACIÓ DELS  CLUBS 

 
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Preparar a més de recorregut previst per a l'activitat, un tram més curt per a 

famílies, que coincidisca amb el tram inicial del recorregut inicialment 
previst. 

o Revisió del recorregut un mes abans de l'activitat. La característica 
fonamental d'aquest itinerari serà que els seus recorreguts es desenvolupen 
en espais protegits i altres emblemàtics pel seu valor natural. 

o Marcatge del recorregut. 
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació..   
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment 

amb la suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el formulari establit 
per la Generalitat Valenciana per a la sol·licitud d'autorització  per a 
celebració de proves esportives. 
 

• Recursos Humans: 
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant 

FEMECV. 
o Voluntaris necessaris per a la  cobertura de l'activitat.   Mínim 1 voluntari 

cada 20 participants.  
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• Publicitat: 

o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat 
per a incorporar-les al cartell oficial. 

o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònica a 
marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon 
de comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 
fotos que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV. 
 

• Infraestructura: 
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret  1428/2003 article 

10 de l'annex  II 
o Infraestructures d'eixida  i meta. 
o Desdejuni per a les  persones que assistisquen. 
o Aperitiu final. 
o Regal commemoratiu per club participant. 
o Aportar servei de Speaker i Megafonia 
o Preses elèctriques i podi. 
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de dorsals. 
o Recomanable: Trofeus (mínim 1 al federat i federada major, 1 al federat i 

federada menor i podi de tres llocs als clubs amb més federats 
participants). 

o Recomanat: Samarreta participants. 
 

• Control d'inscripcions:.  
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que  

complisquen els 18 anys d'edat  l'any   en curs. 
o les inscripcions seran a través  de Mychip: (La plataforma Mychip cobra 

un percentatge de gestió al club) o un altre mitjà que habilite la 
federació. 

o els participants que no disposen de la llicència federativa anual o de 
tardor i vulguen participar, se'ls realitzarà el segur temporal FEMECV per 
a cobrir aquest esdeveniment, sumant el seu import a la  inscripció. 

o En la recepció el club sol·licitarà la llicència Federativa de l'any  en curs al 
costat del  DNI, i emplenarà una fitxa amb: nom, edat, data de 
naixement, club al qual  pertany. 
 

• Memòria: 
o Remetre a la  FEMECV memòria de l'activitat,   com a màxim  30 dies 

després haver finalitzat l'activitat. 
 

• Sancions: 
o Per no realització activitat. 

Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar activitats. 
o Per incompliment de prestacions. 

Import a descomptar de la  subvenció. 

 

mailto:marketing@femecv.com
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No realitzar l'activitat:  Comité disciplina Sanció en temps  

No realitzar la publicitat Fins a 200 euros. 

Enviament de publicitat fora de data: Fins a 100 euros. 

Absència d'aperitiu  final: Fins a 150 euros. 

Absència de desdejuni per a assistents: Fins a 250 euros 

Altres incompliments: Comité disciplina Quantia a descomptar de la  
subvenció per determinar. 
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  MARXA DE VETERANS  

 
ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 

 

Un moment per a reunir-se federats de diferents Clubs de la Comunitat 
Valenciana compartint una jornada muntanyenca i festiva, on gaudir amb companys de les  
muntanyes i de la  cultura local del paratge a visitar. 

 
Mínim de 100 participants i Màxim de 300 participants  
(sense comptar voluntaris del club) 

 
APORTACIÓ DE LA  FEMECV 
 

Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la  FEMECV 
 

• Econòmiques: 
o Dotació econòmica segons conveni (800€.). 
o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 

 

• Logístiques: 
o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria. 
o Cinta per a abalisar el recorregut. 
o Control informàtic d'inscripcions. 

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 

abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en xarxes socials la setmana de la prova. 

 

APORTACIÓ DELS  CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació..   
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb 

la suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la 
Generalitat Valenciana per a la sol·licitud d'autorització per a celebració de 
proves esportives. 
 

• Recursos Humans: 
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant FEMECV. 
o Voluntaris necessaris per a la  cobertura de l'activitat . Mínim 1 voluntari 

cada 20 participants. 
 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat per 

a incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònica a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

 

mailto:marketing@femecv.com
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o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 
comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 fotos 
que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV 

 

• Infraestructura: 
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret  1428/2003 article 10 

de l'annex  II. 
o Infraestructures de recepció 
o Marcatge del recorregut 
o Desdejuni per a les  persones que assistisquen. 
o Aperitiu final. 
o Regal commemoratiu per club participant. 
o Aportar servei de Speaker i Megafonia. 
o Preses elèctriques i podi. 
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització   de l'activitat..   
o Recomanable: Trofeus (mínim 1 al federat i federada major, 1 al federat i 

federada de més de 40 anys, i podi de tres llocs als  clubs amb més federats 
participants i 1 recordatori per club participant). 

o Recomanable: Samarreta participants. 
 

• Inscripcions: 
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que  

complisquen els 18 anys d'edat  l'any   en curs. 
o Per a les  inscripcions a través  de Mychip: (La plataforma Mychip cobra un 

percentatge de gestió al club) o un altre mitjà que habilite la federació. 
o els participants que no disposen de la llicència federativa anual o de tardor i 

vulguen participar, se'ls  realitzarà el segur temporal FEMECV per a cobrir 
aquest esdeveniment, sumant el seu import a la  inscripció. 

o En la recepció el club sol·licitarà la llicència Federativa de l'any  en curs al 
costat del  DNI, i emplenarà una fitxa amb: nom, edat, data de naixement, 
club al qual  pertany. 
 

• Memòria: 
o Remetre a la  FEMECV memòria de l'activitat,   com a màxim  30 dies 

després d'haver  finalitzat l'activitat.  
 

• Sancions: 
o Per no realització activitat. 

Sanció a determinar, nombre d'anys  sense possibilitat de demanar 
activitats. 

o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la  subvenció. 

 
No realitzar l'activitat:  Comité disciplina Sanció en temps  

No realitzar la publicitat Fins a 200 euros. 

Enviament de publicitat fora de data: Fins a 100 euros. 

Absència d'aperitiu  final: Fins a 150 euros. 

Absència de desdejuni per a assistents: Fins a 250 euros 

Altres incompliments: Comité disciplina Quantia a descomptar de la  
subvenció per determinar. 
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  DIA DEL MEDI AMBIENT  
 
 

ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 
 

Una jornada de sensibilització i voluntariat ambiental per a recuperar espais 
naturals que han patit algun tipus d'impacte o degradació de l'entorn. Una activitat de 
voluntariat ambiental en col·laboració amb els ajuntaments, associacions locals i en 
coordinació amb Jornades de la  Muntanya Neta de la  FEDME i la Comissió de Naturalesa de la  
UIAA.  

 

Mínim de 100 participants i Màxim de 300 participants  
(sense comptar voluntaris del club) 

 
APORTACIÓ DE LA  FEMECV 
 

Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la  FEMECV son:  
 

• Econòmiques: 
o Dotació econòmica segons conveni (800€) 
o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 

 

• Logístiques: 
o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria. 
o Control informàtic d'inscripcions..  

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 

abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en xarxes socials la setmana de la prova. 

 
 

APORTACIÓ DELS  CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació..   
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb 

la suficient antelació. 
o Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la Generalitat Valenciana per 

a la  sol·licitud d'autorització  per a celebració de proves esportives. 
 

• Recursos humans: 
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant FEMECV. 
o Voluntaris necessaris per a la  cobertura del recorregut. Mínim 1 voluntari 

cada 20 participants. 
 

• Publicitat 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat 

per a incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

mailto:marketing@femecv.com
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o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 

comunicació que es facilitarà. 
o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 

fotos que resumisquen la prova. 
o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 

FEMECV 
 

• Infraestructura: 
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret  1428/2003 article 10 

de l'annex  II 
o Desdejuni per a les  persones que assistisquen. 
o Aperitiu final. 
o Preses elèctriques, tanques i mobiliari necessari per a l'organització   i 

distribució de material. 
o Regal commemoratiu per club participant. 
o Aportar servei de Speaker i Megafonia. 
o Recomanable: Trofeus (mínim 1 al federat i federada major, 1 al federat i 

federada menor i podi de tres llocs als clubs amb més federats participants. 
o Recomanable: Regal de samarreta. 

 
• Inscripcions: 

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

o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip cobra un 
percentatge de gestió al club) o un altre mitjà que habilite la federació. 

o els participants que no disposen de la llicència federativa anual o de tardor i 
vulguen participar, se'ls  realitzarà el segur temporal FEMECV per a cobrir 
aquest esdeveniment, sumant el seu import a la  inscripció. 

o En la recepció el club sol·licitarà la llicència Federativa de l'any  en curs al 
costat del  DNI, i emplenarà una fitxa amb: nom, edat, data de naixement, 
club al qual  pertany. 
 

• Memòria: 
o Remetre a la  FEMECV memòria de l'activitat,   com a màxim  30 dies 

després d'haver  finalitzat l'activitat..  
 

• Sancions: 
o Per no realització activitat. 

Sanció a determinar, nombre d'anys  sense possibilitat de demanar 
activitats. 

o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la  subvenció. 

 

 
 

No realitzar l'activitat:  Comité disciplina Sanció en temps  

No realitzar la publicitat Fins a 200 euros. 

Enviament de publicitat fora de data: Fins a 100 euros. 

Absència d'aperitiu  final: Fins a 150 euros. 

Absència de desdejuni per a assistents: Fins a 250 euros 

Altres incompliments: Comité disciplina Quantia a descomptar de la  
subvenció per determinar. 
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   TROBADA ANUAL D'ESCALADA  
 

ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 
 

Una trobada d'escaladors de tota la Comunitat Valenciana on realitzar vies i sectors 
de diferent dificultat en un ambient lúdic, on el més important és la participació, 
intercanvi d'experiències, formació complementària i un ambient esportiu i de superació. 

 
APORTACIÓ DE LA  FEMECV 
 

Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la  FEMECV són: 
 

• Econòmiques: 
o Dotació econòmica segons conveni (800€). 
o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 

 

• Logístiques: 
o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria. 
o Facilita accés a plataforma d'inscripcions.  

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 

dies abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en RRSS la setmana de la prova. 

 
APORTACIÓ DELS  CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació . 
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb 

la suficient antelació: 
o Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la Generalitat Valenciana per a 

la  sol·licitud d'autorització  per a celebració de proves esportives. 
 

• Recursos Humans: 
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant 

FEMECV. 
o Voluntaris necessaris per a la  cobertura de l'activitat.. 

 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat 

per a incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònica a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 
comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 
fotos que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV. 

mailto:marketing@femecv.com
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• Infraestructura 

o Infraestructures necessàries per a l'esdeveniment..   
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret  1428/2003 article 10 

de l'annex  II. 
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització   de l'activitat  . 
o Recomanable: Trofeus (mínim 1 al federat i federada major, 1 al federat i 

federada menor i podi de tres llocs als clubs amb més federats 
participants). i 1 recordatori per club participant). 

o Recomanable: Servei de Speaker i Megafonia. 
 

• Inscripcions: 
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que  

complisquen els 18 anys d'edat  l'any   en curs. 
o Per a les  inscripcions a través  de Mychip: (La plataforma Mychip cobra un 

percentatge de gestió al club) els participants que no disposen de la 
llicència federativa anual o de tardor i vulguen participar, se'ls realitzarà el 
segur temporal FEMECV per a cobrir aquest esdeveniment, sumant el seu 
import a la  inscripció. 

o Sol·licitar Federativa de l'any en curs al costat del DNI, i emplenar una fitxa 
amb: nom, edat, data de naixement, club al qual  pertany. 
 

• Memòria: 
o Remetre a la  FEMECV memòria de l'activitat,   com a màxim  30 dies 

després d'haver  finalitzat l'activitat..  
• Sancions: 

o Per no realització activitat. 
Sanció a determinar, nombre d'anys  sense possibilitat de demanar 
activitats. 

o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la  subvenció. 

 
No realitzar l'activitat:  Comité disciplina Sanció en temps  

No realitzar la publicitat: Fins a 200 euros. 

Enviament de publicitat fora de data: Fins a 100 euros. 

Altres incompliments: Comité disciplina Quantia a descomptar de la  
subvenció per determinar. 
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  JORNADA FORMATIVA ANUAL D'ESCALADORES  

 
ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 

 

Una trobada d'escaladores de tota la Comunitat Valenciana on realitzar vies i sectors 
de diferent dificultat en un ambient lúdic, on el més important  és la participació, 
intercanvi d'experiències, formació complementària i un ambient esportiu i de superació. 

 
APORTACIÓ DE LA  FEMECV 

 
Les ajudes econòmiques i logístiques que reben els clubs per part de la  FEMECV són: 
 

• Econòmiques: 
o Dotació econòmica segons conveni (800€). 
o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 

 

• Logístiques: 
o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria. 
o Facilita accés a plataforma d'inscripcions. 

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 

dies abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en RRSS la setmana de la prova. 

 
APORTACIÓ DELS  CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació..   
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de 

l'esdeveniment amb la suficient antelació: 
o Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la Generalitat Valenciana 

per a la  sol·licitud d'autorització  per a celebració de proves 
esportives. 

 

• Recursos Humans: 
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant 

FEMECV. 
o Voluntaris necessaris per a la  cobertura de l'activitat.   Mínim 1 

voluntari cada 20 participants. 
 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de 

qualitat per a incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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 un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i 
enviar-ho al telèfon de comunicació que es facilitarà. 
 

mailto:marketing@femecv.com
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o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 
15 fotos que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV. 

 
• Infraestructura 

o Infraestructures necessàries per a l'esdeveniment..   
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret  1428/2003 

article 10 de l'annex  II. 
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització   de l'activitat  . 
o Recomanable: Trofeus (mínim 1 al federat i federada major, 1 al 

federat i federada menor i podi de tres llocs als clubs amb més 
federats participants). i 1 recordatori per club participant). 

o Recomanable: Servei de Speaker i Megafonia. 
 

• Inscripcions: 
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que  

complisquen els 18 anys d'edat  l'any   en curs. 
o Per a les  inscripcions a través  de Mychip: (La plataforma Mychip 

cobra un percentatge de gestió al club) els participants que no 
disposen de la llicència federativa anual o de tardor i vulguen 
participar, se'ls realitzarà el segur temporal FEMECV per a cobrir 
aquest esdeveniment, sumant el seu import a la  inscripció. 

o Sol·licitar Federativa de l'any en curs al costat del DNI, i emplenar una 
fitxa amb: nom, edat, data de naixement, club al qual  pertany. 
 

• Memòria: 
o Remetre a la  FEMECV memòria de l'activitat, com a màxim  30 dies 

després d'haver  finalitzat l'activitat.  
• Sancions: 

o Per no realització activitat. 
Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar 
activitats. 

o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la  subvenció. 

 
No realitzar l'activitat:  Comité disciplina Sanció en temps  

No realitzar la publicitat: Fins a 200 euros. 

Enviament de publicitat fora de data: Fins a 100 euros. 

Altres incompliments: Comité disciplina Quantia a descomptar de la  
subvenció per determinar. 



32 

 
 

 

 

 
REUNIÓ ANUAL DE PRESIDENTS DE CLUBS I SECCIONS DE 

MUNTANYA DE LA  FEMECV 
 

ANNEX I: APORTACIONS FEMECV I CLUBS 
 

Per a dur a terme   la realització del calendari d'activitats  FEMECV, la Federació 
proposa un dia a l'any  en què es reuneixen els presidents de clubs i seccions de muntanya que 
desitgen adjudicar-se algunes d'aquestes  activitats: 

 
APORTACIÓ DE LA  FEMECV 
 

En el cas de celebrar-se  un menjar previ a la  reunió: 
o La FEMECV es farà càrrec  de les despeses d'aquest menjar. 
o Control reserva d'assistència.  

 
APORTACIÓ DELS  CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta  activitat són: 
 

• Planificació: 
o Preparar una senzilla ruta de senderisme com a activitat matinal, 

aportant els voluntaris i guies necessaris per al  control i seguretat 
d'aquest  esdeveniment. 

o Enviar a la  FEMECV per correu electrònic a 
direcciontecnica@femecv.com, 90 dies naturals abans de la 
celebració de l'activitat, informació digital de la ruta a realitzar, el lloc 
de trobada per a la reunió de presidents, del restaurant i els 
possibles menús, etc. 
 

• Recursos Humans: 
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant 

FEMECV. 
o Voluntaris necessaris per a la  cobertura de l'activitat.   

 
• Infraestructura: 

o Zona de vestuaris i dutxes per a canviar-se després de realitzar la 
marxa senderista. 

o Facilitar un lloc de trobada per a la reunió, amb capacitat d'albergar  
aproximadament un centenar de persones, amb projector, megafonia 
i condicions adequades per a aquest esdeveniment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direcciontecnica@femecv.com
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ACTIVITATS COMPETITIVES CARRERES 

PER MUNTANYA 
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CRITERIS DE SELECCIÓ DE CLUBS ORGANITZADORS DE CARRERES 
PER MUNTANYA 

 
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. Només en el cas 
que una activitat quedarà deserta, es permetrà realitzar aquesta doble assignació. 

 
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, així com còpia de l'últim rebut de 
l'assegurança de RC de club. 

 
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 aqueix 
any, amb la finalitat de no generar confusions. 

 
Amb la mateixa fi, aquesta cartelleria amb la seua imatge i contingut, estarà en 

sintonia amb la pròpia activitat a realitzar i és potestat d'aquesta federació aprovar aquest 
disseny.  

 
Qualsevol club que adquirisca el compromís de realitzar una activitat del calendari 

FEMECV i que per raons improcedents renunciarà a realitzar aquesta activitat, serà penalitzat 
pel comité de disciplina, amb pèrdua de prioritat o possibilitat per a sol·licitar activitat durant 
un o diversos anys. 

 
El plazo de presentación de solicitudes por los CLUB, se iniciará a partir del día 25 de 

julio y finalizará el 5 de septiembre. 
 
 
ORDRE DE PRIORITAT 
 
D'entre les sol·licituds presentades durant el termini establit per la FEMECV, en cas de 

petició de la mateixa activitat per diversos clubs, es tindran en compte els següents criteris 
de selecció: 

1. Els clubs que presenten la sol·licitud en el termini establit 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, en funció de la 
seua sanció, perdran la seua preferència per a demanar activitats durant 1 any. 

3. Els campionats Autonòmics s'assignaran de manera rotativa per províncies i en 
cas de quedar deserta una adjudicació provincial, passaria a ser oferida a la 
següent província i així successivament.  

4. Per a l'organització d'un Campionat Autonòmic es prioritzarà a aquell Club 
que haja organitzat prèviament alguna prova de lliga en els últims 5 anys. 

5. Per al campionat de lliga es tindrà en compte el repartiment provincial.  
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6. Els clubs que celebren el seu aniversari (5,10,15,20,25…aniversari) l'any de 
celebració de la prova i presenten sol·licitud en el termini establit tindran 
preferència d'elecció sobre la resta de sol·licitants. 

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

organitzat una activitat federativa del calendari FEMECV. 
8. En el cas que dos clubs ja hagen organitzat alguna activitat del calendari 

FEMECV tindrà preferència el que porte més temps sense organitzar-la. 
9. Entre dos clubs que presenten sol·licitud tindrà preferència el club que ja 

compte amb el recorregut homologat. 
10. En el cas que dos clubs sol·liciten organitzar carrera federativa per primera 

vegada, es farà valoració de les capacitats, recursos, nombre de voluntaris, i 
experiència organitzativa, per part de l'Àrea de Carreres per Muntanya, passat 
aquest tràmit positivament, tindrà prioritat la que haja obtingut amb 
anterioritat l'homologació FEMECV.  

11. Les sol·licituds presentades el mateix dia de la reunió de presidents es tindran 
en consideració en cas que queden activitats desertes.  

12. Si es manté l'empat, tindrà preferència el club amb major nombre de llicències 
tramitades l'any en vigor. 

13. En cas d'empat es tindrà en compte l'antiguitat del club dins de la FEMECV. 
14. L'Àrea de Carreres per Muntanya FEMECV valorarà els informes arbitrals i les 

enquestes realitzades sobre carreres celebrades que hagen format part 
d'alguna competició oficial o homologada FEMECV, així com que els clubs 
sol·licitants complisquen un mínim de garanties organitzatives, condició bàsica 
perquè se'ls assigne alguna prova. 
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ACTIVITAT: CARRERA PER MUNTANYA  

 
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: 
• Econòmiques:  

o Dotació econòmica segons conveni : 
o 800€ → Proves de Lliga, Campionat KV, Carrera Vertical i 

Campionat. Individuali de Clubs 
o 1000€→ Campionat de Llarg Recorregut.  

o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME.  
o Honoraris i despeses d'arbitratge (excepte allotjament i manutenció). 
o Despeses de cronometratge (excepte allotjament i manutenció). 

 
• Logístiques:  

o Control informàtic d'inscripcions i classificacions. 
o Delegat FEMECV. Juntament amb un delegat del Club s'encarregarà de fer 

complir els protocols corresponents. Obligatori estar sempre en línia 
d'eixida/meta. 

o Medalles de cada categoria (segons reglament). 
o Cinta per a abalisar el recorregut. 
o Servei de Speaker i Megafonia. 
o Podi, banderes i Photocall FEMECV 
o Cartelleria FEMECV 

 
• Publicitat: 

o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 
abans de la prova. 

o De manera extraordinària, la FEMECV farà enregistraments en algunes 
proves (per determinar). 

o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en RRSS la setmana de la prova. 

 
APORTACIÓ DELS CLUBS 

 
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquestes carreres són: 
 
• Planificació:  

o Marcatge del recorregut i recollida de les balises a la seua finalització. 
o Acceptar i indicar en la publicitat que la prova es regirà pel reglament de 

Carreres per Muntanya FEMECV.  
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació. 
o Facilitar a la federació el Track del recorregut o la URL on estiga allotjat.  
o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip cobra un 

percentatge de gestió al club).  
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb 

la suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la 
Generalitat Valenciana per a la sol·licitud d'autorització per a celebració de 
proves esportives. 

o 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 només passen per un municipi ens remetran permís 
de l'Ajuntament i Medi Ambient amb 2 mesos d'antelació. 
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• Recursos Humans:  

o Una persona del Club com a Delegat de la prova. Juntament amb un delegat 
de la federació s'encarregarà de fer complir els protocols corresponents. 
Obligatori estar sempre en línia d'eixida/meta. 

o Voluntaris necessaris per a la cobertura del recorregut. 
o El mínim de voluntaris per a cobrir la prova serà de: 

o 25 → Proves de Lliga, Campionat KV i carrera vertical. 
o 30 → Campionat Individual i Clubs 
o 40 → Campionat Llarg Recorregut 

 
• Infraestructura.  

o Facilitar al muntador, cronometrador i speaker la seua labor en el muntatge 
d'equips: espai, preses elèctriques i facilitar Infraestructures d'eixida i meta, 
segons protocol FEMECV de muntatge i desmuntatge de proves esportives.  

o Tanques en quantitat mínima de 40 unitats i mobiliari necessari per a 
l'organització i distribució de dorsals. 

o Recepció de l'equip arbitral el dia anterior a la carrera, i acompanyament 
durant la revisió del recorregut.  

o Allotjament i manutenció per a l'equip arbitral. 
o Allotjament i manutenció per a cronometrador si aquest el sol·licita. 
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret 1428/2003 article 10 

de l'annex II. 
o S'aportaran trofeus, en categoria absoluta 3 masculina, 3 femenina, per a 

facilitar si fora necessari el doble podi 
o Avituallaments en recorregut i meta. Recomanable aperitiu final.  
o Regal commemoratiu (samarreta tècnica o regal equivalent). 
o Vetlar per la visibilitat dels elements corporatius de la FEMECV respecte a 

patrocinadors locals i privats. 
o Consultar la col·locació de publicitat que representen conflictes amb 

patrocinadors oficials de la FEMECV.  
 

• Publicitat:  
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat per 

a incorporar-les al cartell oficial. 
o De manera extraordinària i només en les proves de Campionat, el Club 

podrà aportar també el cartell prèvia sol·licitud a la Direcció Tècnica i sota la 
supervisió de la FEMECV abans de qualsevol difusió. 

o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 
marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 
comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 fotos 
que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i marketing FEMECV. 
 
• Inscripcions.  

o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que 
complisquen els 18 anys d'edat l'any en curs o s'inscriguen en categories 
de majors.  
 

mailto:marketing@femecv.com
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• Crònica i Memòria:  

o Remetre a la FEMECV crònica de l'activitat amb data límit el dimarts 
següent a la prova. 15-20 línies recollint valoració de la prova per part del 
Club, autoritats presents i qualsevol informació rellevant. 
marketing@femecv.com 

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

• Sancions:  
o Per no realització activitat.  

Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar 
activitats. 

o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la subvenció. 

 

No realitzar l'activitat:     No poder realitzar activitats del 
calendari oficial l'any següent. 

No complir terminis de cartelleria i 
publicitat 

Fins a 150 euros.  

No posar avituallaments (carrera i meta) Fins a 100 euros. 

Nombre de voluntaris inferior al mínim 
establit 

Fins a 100 euros. 

No entregar trofeus en totes les categories Fins a 1 50 euros. 

Falta de visibilitat imatge FEMECV Fins a 150 euros. 

Altres incompliments:  En funció de l'informe de la 
Direcció Tècnica a valorar per la 
Junta directiva. Sanció a 
determinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marketing@femecv.com
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ACTIVITATS COMPETITIVES MARXA 
NÒRDICA 
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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 sol·licitar l'organització d'una altra activitat FEMECV. Només en el cas 
que una activitat quedarà deserta, es permetrà realitzar aquesta doble assignació. 

 
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, així com còpia de l'últim rebut de 
l'assegurança de RC de club. 

 
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 aqueix 
any, amb la finalitat de no generar confusions. 

 
Amb la mateixa fi, aquesta cartelleria amb la seua imatge i contingut, estarà en 

sintonia amb la pròpia activitat a realitzar i és potestat d'aquesta federació aprovar aquest 
disseny.  

 
Qualsevol club que adquirisca el compromís de realitzar una activitat del calendari 

FEMECV i que per raons improcedents renunciarà a realitzar aquesta activitat, serà penalitzat 
pel comité de disciplina, amb pèrdua de prioritat o possibilitat per a sol·licitar activitat durant 
un o diversos anys. 

 
Per a l'assignació de proves del calendari de competicions FEMECV, els organitzadors 

proposaran el recorregut per a realitzar la prova, atesos els criteris establits en el reglament 
corresponent, en temps suficient per a la seua aprovació per la FEMECV i el corresponent 
comité o vocalia. 

 
QÜESTIONS TÈCNIQUES I LOGÍSTIQUES. 
 
Període de sol·licitud del 25 de juliol al 5 de setembre, tots dos inclusivament. 
 
Pla del circuit, aportant la documentació del recorregut i les següents dades 

tècniques i logístics: 
• Pendent del recorregut 
• Tipus de ferm 
• Amplària de la Pista. 
• Localització de lavabos, dutxes, vestuaris, control antidopatge, i situació serveis 

sanitaris. 
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• Localització àrea de control eixida i arribada, el control de pas, el podi, el lliurament 

dorsals, l'avituallament final, la zona de tercer temps o servei d'àpats final. 
• Track del recorregut en format (GPX), amb indicació dels punts conflictius, situació 

voluntaris, avituallament en recorregut, zona de penalització. 
 
 

ORDRE DE PRIORITAT 
 

D'entre les sol·licituds presentades durant el termini establit per la FEMECV, en cas de 
petició de la mateixa activitat per diversos clubs, es tindran en compte els següents criteris 
de selecció: 
 

1. Els Clubs que l'any anterior s'hagueren compromés a realitzar una activitat i 
posteriorment no compliren el seu compromís de realitzar-la, en funció de la 
seua sanció, perdran la seua preferència per a demanar activitats. 

2. Els campionats autonòmics s'assignaran de manera rotativa per províncies i en 
cas de quedar deserta una adjudicació provincial, passaria a ser oferida a la 
següent província i així successivament.  

3. Per al campionat de lliga de tindrà en compte el repartiment provincial.  
4. Els clubs que celebren el seu aniversari (5,10,15,20,25…aniversari) l'any de 

celebració de la prova i presenten sol·licitud en el termini establit tindran 
preferència d'elecció sobre la resta de sol·licitants. 

5. Es donarà prioritat d'elecció als clubs que en els 5 últims anys no hagen 
organitzat una activitat federativa del calendari FEMECV. 

6. En el cas que dos clubs ja hagen organitzat alguna activitat del calendari 
FEMECV tindrà preferència el que porte més temps sense organitzar-la. 

7. En el cas que dos clubs sol·liciten organitzar prova federativa per primera 
vegada, es farà valoració de les capacitats, recursos, nombre de voluntaris, i 
experiència organitzativa, per part del Comité de Marxa Nòrdica de la 
FEMECV.  

8. Si es manté l'empat tindrà preferència el club amb major nombre de llicències 
tramitades l'any en vigor.  

9. En cas d'empat es tindrà en compte l'antiguitat del club dins de la FEMECV. 
10. En qualsevol cas, el Comité de Marxa Nòrdica FEMECV valorarà les peticions 

dels clubs sol·licitants perquè complisquen un mínim de garanties 
organitzatives, analitzarà els informes arbitrals precedents si n'hi ha, així com 
les característiques del recorregut i la seua adequació a aquesta modalitat 
esportiva, sent aquesta valoració prioritària per a la concessió de l'activitat. 
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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: 
 
• Econòmiques:  

o Dotació econòmica segons conveni (800€.). 
o 3 € per federat inscrit amb habilitació FEDME.  
o Honoraris i despeses d'arbitratge (excepte allotjament i manutenció). 
o Despeses de cronometratge (excepte allotjament i manutenció). 

 
• Logístiques:  

o Control informàtic d'inscripcions i classificacions. 
o Delegat FEMECV. Juntament amb un delegat del Club s'encarregarà de fer 

complir els protocols corresponents. Obligatori estar sempre en línia 
d'eixida/meta. 

o Medalles de cada categoria (segons reglament). 
o Cinta per a abalisar el recorregut. 
o Servei de Speaker i Megafonia. 
o Podi, banderes i Photocall FEMECV. 
o Cartelleria FEMECV. 

 
• Publicitat: 

o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 
abans de la prova. 

o De manera extraordinària, la FEMECV farà enregistraments en algunes 
proves (per determinar). 

o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en xarxes socials la setmana de la prova. 

 
APORTACIÓ DELS CLUBS 

 
Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquestes carreres són: 
 
• Planificació:  

o Marcatge del recorregut i recollida de les balises a la seua finalització. 
o 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 

o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació. 
o Facilitar a la federació el pla i el Track (GPX) del recorregut o la URL on 

estiga allotjat. 
o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip cobra un 

percentatge de gestió al club).  
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb 

la suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la 
Generalitat Valenciana per a la sol·licitud d'autorització per a celebració de 
proves esportives. 

o 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 només passen per un municipi ens remetran permís 
de l'Ajuntament i Medi Ambient amb 2 mesos d'antelació. 
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• Recursos Humans:  
o Una persona del Club com a Delegat de la prova. Juntament amb un delegat 

de la federació s'encarregarà de fer complir els protocols corresponents. 
Obligatori estar sempre en línia d'eixida/meta. 

o Voluntaris necessaris per a la cobertura del recorregut. 
o El mínim de voluntaris per a cobrir la prova serà de: 

o 25-30 → Proves de Copa, Campionat Indivicual i Clubs 
o Facilitar ubicació d'hostalatges i restauració. 

 

• Infraestructura.  
o Facilitar al muntador, cronometrador i speaker la seua labor en el muntatge 

d'equips: espai, preses elèctriques i facilitar Infraestructures d'eixida i meta, 
segons protocol FEMECV de muntatge i desmuntatge de proves esportives.  

o Tanques en quantitat mínima de 40 unitats i mobiliari necessari per a 
l'organització i distribució de dorsals. 

o Recepció de l'equip arbitral el dia anterior a la carrera, i acompanyament 
durant la revisió del recorregut. En aquest cas, l'equip arbitral podrà acudir a 
primera hora el dia de la prova, no necessàriament acudirà en el dia anterior. 
Mínim 3 hores abans de l'inici de la competició, depenent de la distància del 
recorregut. 

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

o Allotjament i manutenció per a l'equip arbitral. 
o Allotjament i manutenció per a cronometrador si aquest el sol·licita. 
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret 1428/2003 article 10 

de l'annex II. 
o S'aportaran trofeus, en categoria absoluta 3 masculina, 3 femenina, per a 

facilitar si fora necessari el doble podi 
o Avituallaments en recorregut i meta. Recomanable aperitiu final.  
o Regal commemoratiu (samarreta tècnica o regal equivalent). 
o Vetlar per la visibilitat dels elements corporatius de la FEMECV respecte a 

patrocinadors locals i privats. 
o Consultar la col·locació de publicitat que representen conflictes amb 

patrocinadors oficials de la FEMECV.  
o Bicicletes per a l'equip arbitral (a consultar amb el comité quan s'acoste la 

prova). 
 

• Publicitat:  
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat per 

a incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 
comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 fotos 
que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i marketing FEMECV. 
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• Inscripcions.  
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que 

complisquen els 18 anys d'edat l'any en curs o s'inscriguen en categories 
de majors.  
 

• Crònica i Memòria:  
o Remetre a la FEMECV crònica de l'activitat amb data límit el dimarts 

següent a la prova. 15-20 línies recollint valoració de la prova per part del 
Club, autoritats presents i qualsevol informació rellevant. 
marketing@femecv.com 

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

• Sancions:  
o Per no realització activitat.  

Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar 
activitats. 

o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la subvenció. 

 

No realitzar l'activitat:     No poder realitzar activitats del 
calendari oficial l'any següent. 

No complir terminis de cartelleria i 
publicitat 

Fins a 150 euros.  

No posar avituallaments (carrera i meta) Fins a 100 euros. 

Nombre de voluntaris inferior al mínim 
establit 

Fins a 100 euros. 

No entregar trofeus en totes les categories Fins a 1 50 euros. 

Falta de visibilitat imatge FEMECV Fins a 150 euros. 

Altres incompliments: Comité disciplina  En funció de l'informe de la Direcció 
Tècnica a valorar per la Junta 
directiva. Sanció a determinar. 
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ANNEX II: REQUISITS DELS CLUBS 

 

Reunit el Comité de Marxa Nòrdica, es van acordar els requisits que han de complir els 
clubs per a poder participar com a organitzadors en una prova de Copa de Marxa Nòrdica de 
la Comunitat Valenciana, a més de complir el que s'estableix en el Reglament de Competició 
de Marxa Nòrdica aprovat per la FEDME i al qual s'ha adherit la FEMECV, al no posseir 
reglament de competició en la comunitat valenciana. 

 

Els requisits previs que han de complir els Clubs, seran els següents: 
 

1.- En relació amb el material i equipament especial per a àrbitres: 
 

Article 3.3. REGLAMENT FEDME 
L'organització de la prova tindrà previstes 2 bicicletes de muntanya, en bon estat, 

per als àrbitres d'itinerari. 
L'organització també tindrà previst un vehicle o motocicleta per a desplaçament 

de l'àrbitre principal. 
En la línia de meta l'organització tindrà prevista una carpa amb taula i cadires 

suficients per als àrbitres, i dotada de punt de presa elèctrica. 
 

2.- En relació amb l'homologació de les competicions: 
 

Article 14. REGLAMENT FEDME 
Un itinerari per a ser homologat haurà de complir una sèrie de requisits que 

garantisquen la seguretat dels competidors en tot moment: 
14.1. L'itinerari 
• L'únic mitjà de locomoció serà a peu, amb l'ús de bastons específics de Marxa 

Nòrdica i aplicant la seua tècnica. 
• La revisió del traçat es realitzarà amb la suficient antelació per a garantir la 

qualitat del mateix i es realitzarà una última el dia anterior a la prova per a 
finalitzar l’abalisament. 

• Els itineraris hauran de ser aptes per a poder ser efectuats amb bicicleta, la 
qual cosa facilitarà el seguiment i control de prova per part dels àrbitres. 

 

Article 14.6. REGLAMENT FEDME 
Característiques de l'itinerari al medi natural: 
El recorregut de les competicions podrà desenvolupar-se per senders, pistes i 

camins no asfaltats, etc., malgrat tot es considerarà el circuit vàlid si un màxim del 
15% del total del recorregut transcorre per camí de terra. 

 

3.- En relació amb la seguretat. 
 

15. SEGURETAT 
15.1 - En les zones amb perills objectius en què no es puga evitar el risc residual 

s'haurà de destinar controls orientatius, d'una/s persona/s per a alertar del perill. 
15.2 - Els àrbitres hauran d'inspeccionar l'itinerari amb la finalitat d'assegurar-se 

que s'està complint amb el reglament i la normativa. 
15.3 L'organització haurà de disposar d'un metge amb l'equip adequat per a 

garantir-la assistència sanitària necessària. Es podrà comptar amb la col·laboració de 
Creu Roja, Protecció Civil, etc. 

15.4 En qualsevol punt del recorregut, el metge de la prova o els àrbitres de la 
FEDME, podran determinar la retirada de competició d'un corredor si aquesta mostra 
símptomes evidents d'esgotament o un altre símptoma que aconselle la no continuïtat 
d'aquest en la competició. 

15.5 L'organització haurà de disposar d'un grup de salvament, vehicles adaptats, 
ambulància i material adequat per a això, per a actuar en el cas de produir-se un accident, 
assegurant l'evacuació i trasllat del ferit a un hospital amb la màxima rapidesa. (Preveure 
el supòsit que, per condicions adverses, no es puga realitzar un salvament aeri). 
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4.- En relació amb les zones d'eixida, arribada i zona de penalització. 

 
Article 16.3. REGLAMENT FEDME 

L'organització haurà de preveure una zona de vestuari i WC per als competidors, 
abans i després de la competició, equipat amb dutxes. 
 
5.- Implementacions addicionals FEMECV al reglament FEDME de MN. 

 
Articles addicionals: 

La FEMECV complementarà el reglament FEDME de MN, amb articles concrets 
que adapten la normativa nacional a la nostra estructura autonòmica. 

Aquesta informació estarà publicada en la www.femecv.com 
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ACTIVITATS COMPETITIVES FEMECV 
ESCALADA 
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CRITERIS DE SELECCIÓ DE CLUBS ORGANITZADORS PER A 
ACTIVITATS FEMECV ESCALADA 

 
Un club que ja tinga assignada una activitat FEMECV no tindrà cap mena de preferència a 

l'hora de sol·licitar l'organització d'una altra activitat FEMECV. Només en el cas que una activitat 
quedarà deserta, es permetrà realitzar aquesta doble assignació. 

 
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, així com còpia de l'últim rebut de l'assegurança de RC de 
club. 

 
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 aqueix any, amb la finalitat de 
no generar confusions.  

 
Amb la mateixa fi, aquesta cartelleria amb la seua imatge i contingut, estarà en sintonia amb la 

pròpia activitat a realitzar i és potestat d'aquesta federació aprovar aquest disseny.  
 
El termini de presentació de sol·licituds pels CLUB, s'iniciarà a partir del dia 25 de juliol i 

finalitzarà el 5 de setembre. 
 
D'entre les sol·licituds presentades durant el termini establit per la FEMECV, en cas de petició 

de la mateixa activitat per diversos clubs, es tindran en compte els següents criteris de selecció: 
 

1. Per a la modalitat de competicions de Dificultat i Velocitat tindran preferència els 
clubs que dispose de la  instal·lació més adequada per a albergar aquest tipus de 
competicions. 

2. Per a la modalitat de competicions de Bloc tindran preferència els clubs que disposen 
d'un espai adequat per a la instal·lació del panell de competició FEMECV. 

3. Els clubs que presenten la sol·licitud en el termini establit i assistisquen a la reunió de 
presidents, tindran preferència d'elecció sobre els clubs que assistisquen i no hagen 
presentat sol·licitud prèvia. 

4. Els Clubs que l'any anterior s'hagueren compromés a realitzar una activitat i 
posteriorment no compliren el seu compromís de realitzar-la, en funció de la seua 
sanció, perdran la seua preferència per a demanar activitats. 

5. Els clubs que celebren el seu aniversari (5,10,15,20,25…aniversari) l'any de celebració 
de la prova tindran preferència d'elecció sobre la resta de sol·licitants. 

6. Es donarà prioritat d'elecció als clubs que en els 5 últims anys no hagen organitzat una 
activitat federativa del calendari FEMECV 

7. 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. 

8. Es donarà prioritat d'elecció als clubs que mai hagen organitzat una activitat 
federativa, sempre que la junta directiva de la FEMECV els considere prou capacitat 
per a la realització d'aquesta activitat. En el cas que dos clubs ja hagen organitzat 
alguna activitat federativa, tindrà preferència el que porte més temps sense 
organitzar-la. 

9. Si es manté l'empat tindrà preferència el club amb major núm. de llicències tramitades 
l'any en vigor. 

10. 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 establits, persisteix l'empat per l'elecció d'una 

activitat, es resoldrà mitjançant sorteig. 
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ACTIVITAT: COMPETICIÓ D'ESCALADA EN BLOC  

 
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: 
 

• Econòmiques:  
o Dotació econòmica segons conveni (800€.). 
o 8 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 
o Honoraris i despeses d'arbitratge (excepte allotjament i manutenció). 
o Equipador i un Rocòdrom de bloc si fora necessari.  

 

• Logístiques:  
o Rocòdrom de Competició de 18x5’30 amb mur de calfament i matalassets 

tipus Coixí de seguretat. 
o Control informàtic d'inscripcions i classificacions. 
o Delegat FEMECV. Juntament amb un delegat del Club s'encarregarà de fer 

complir els protocols corresponents. Medalles de cada categoria (segons 
reglament).  

o Medalles de cada categoria (segons reglament). 
o Servei de Speaker i Megafonia. 
o 8 Matalassets de 3m x 2m x 0.4m 
o Podi (en cas de necessitar el del Club se sol·licitaria)  
o Banderes i Photocall FEMECV. 
o Cartelleria FEMECV. 

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 

abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en xarxes socials la setmana de la prova 

 

APORTACIÓ DELS CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta activitat són: 
 

• Planificació:  
o Realitzar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació. 
o Trofeus (3 per categoria). Categories Mes/Fem: Sub 16, Sub 18, veterana 

i absoluta. per a facilitar si fora necessari el doble podi. 
o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment 

amb la suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el formulari establit per 
la Generalitat Valenciana per a la sol·licitud d'autorització per a 
celebració de proves esportives. 

o Recomanable: Els diners de les inscripcions destinar-lo a premis en 
metàl·lic per als guanyadors de la categoria absoluta. Per als juvenils 
premis en espècie.  
 

• Recursos humans:  
o Designar una persona del Club com a Delegat de la prova. Juntament 

amb un delegat de la federació s'encarregarà de fer complir els protocols 
corresponents. 

o Voluntaris necessaris per a la cobertura de l'activitat. Mínim 20 voluntaris 
(consultar segons prova ). 
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• Infraestructura:  
o Facilitar al muntador, cronometrador i speaker la seua labor en el 

muntatge d'equips: espai, preses elèctriques, etc. segons protocol 
FEMECV de muntatge i desmuntatge de proves esportives.  
- Espai cobert per al rocòdrom de 24x15mt 
- La superfície per al muntatge ha de ser plana i a nivell, amb paviment 

llis per a poder desplaçar transpalet (no empedrat) i amb una àrea 
mínima de superfície lliure disponible per a situar el rocòdrom de 
30m per 15m i una altura de sostre no menor de 6m. 

- Els treballs de muntatge en el lloc d'ubicació es prolongaran durant 5 
dies abans al dia de la competició. 

- Els treballs de desmuntatge es prolongaran durant 4 dies després de 
la competició. (Les dates són aproximades en condicions idònies de 
muntatge). 

- La ubicació de muntatge, ha de ser accessible tant per l'ordenació i 
grandària dels carrers d'accés, com per l'entorn concret de muntatge, 
perquè puga accedir un camió rígid de 12m. 

- En cas d'obstacles d'accés que limiten in situ la descàrrega de les 
peces que transporta el camió (Portes, rampes etc.) el pas mínim 
d'accés ha de ser de 4m. d'ample i 4m d'alt. Si des del lloc de 
descàrrega del camió no es pot accedir amb transpalet fins al lloc de 
muntatge s'haurà de sumar el cost del lloguer d'un carretó elevador. 

- L'alimentació elèctrica ha de ser suficient per a suportar 6 motors 
monofàsics de 1.800w cadascun o presa trifàsica. 

- El subministrament elèctric necessari per al muntatge i 
desenvolupament de l'esdeveniment, ha de ser proporcionat per 
l'entitat organitzadora des de l'inici de les labors d'instal·lació, fins al 
desmuntatge d'aquest. 

- Durant el procés de muntatge, ús i desmuntatge de la instal·lació, 
l'entitat organitzadora de l'esdeveniment s'encarregarà de garantir la 
vigilància i protecció del rocòdrom i els seus elements accessoris. 

o Prolongadors 2x 25 metres  
o Dorsals amb els logotips de la FEMECV i de la Comunitat de l’Esport 

Comunitat Valenciana. 
o 200 imperdibles 
o 20 cadires 
o 3 taules de 1x3 
o Bastida mòbil de mesures 135x250 cm de plataforma i 5,20 mts d'altura 

de treball 
o Podi 
o Ambulància amb almenys 2 TES segons reglament d'escalada 
o Raspalls amb una prolongació de 2 metres de llarg per a netejar les 

preses d'escalada 
o 15 Voluntaris per a raspallar 
o Borsa amb menjar a cada participant: Mínim entrepà, fruita i beguda. 
o Preses elèctriques per a l'equip arbitral i la pantalla amb cronòmetre 
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de dorsals. 
o Vetlar per la visibilitat dels elements corporatius de la FEMECV respecte 

a patrocinadors locals i privats. 
o Consultar la col·locació de publicitat que representen conflictes amb 

patrocinadors oficials de la FEMECV.  
 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat 

per a incorporar-les al cartell oficial. 
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o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la 
carrera per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà 
l'establida 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. 

o Fer un mínim d'1 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 
comunicació que es facilitarà. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV. 
 

• Inscripcions:  
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que 

complisquen els 18 anys d'edat l'any en curs o s'inscriguen en categories 
de majors. 

o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip cobra 
un percentatge de gestió al club), o un altre mitjà que habilite la 
federació. 

o Control d'inscripcions (Obligatori sol·licitar targeta federativa al costat 
del DNI i l'autorització paterna en el cas de menors). 
 

• Crònica i Memòria:  
o Remetre a la FEMECV crònica de l'activitat amb data límit el dimarts 

següent a la prova. 15-20 línies recollint valoració de la prova per part del 
Club, autoritats presents i qualsevol informació rellevant. 
marketing@femecv.com 

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

 
• Sancions:  

o Per no realització activitat.  
Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar 
activitats. 

o Per incompliment de prestacions. 
Import a descomptar de la subvenció. 

 

No realitzar l'activitat:     No poder realitzar activitats del 
calendari oficial l'any següent. 

No complir terminis de cartelleria i 
publicitat 

Fins a 150 euros.  

No posar avituallaments o bossa de menjar Fins a 100 euros. 

Nombre de voluntaris inferior al mínim 
establit 

Fins a 100 euros. 

No entregar trofeus en totes les categories Fins a 1 50 euros. 

Falta de visibilitat imatge FEMECV Fins a 150 euros. 

Altres incompliments: Comité disciplina  En funció de l'informe de la 
Direcció Tècnica a valorar per la 
Junta directiva. Sanció a 
determinar. 

 
 
 
 

mailto:marketing@femecv.com
mailto:marketing@femecv.com
mailto:direcciontecnica@femecv.com
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ACTIVITAT: COMPETICIÓ D'ESCALADA DE DIFICULTAT 
 

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: 
 

• Econòmiques:  
o Dotació econòmica segons conveni (800€.). 
o 8 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 
o Honoraris i despeses d'arbitratge (excepte allotjament i manutenció). 
o Equipador/a i auxiliar d'equipament de competició. 

 

• Logístiques:  
o Equipador.  
o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria (segons reglament).  
o Servei de Speaker Megafonia. 
o Cintes expresses, (Les cordes segons l'evolució de la pandèmia COVID19, 

haurien de ser aportades per cada participant). 
o Podi (en cas de necessitar el del Club se sol·licitaria)  
o Banderes i Photocall FEMECV. 
o Cartelleria FEMECV 

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 

abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en RRSS la setmana de la prova 

 

APORTACIÓ DELS CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta activitat són: 
 

• Recursos humans:  
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant FEMECV.  
o 10 Voluntaris per a assegurar. 
o Voluntaris necessaris per a la cobertura de l'activitat, asseguradors, etc. 

 

• Planificació:  
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació. Aquest pla de 

seguretat ha d'incloure les mesures de contingència a aplicar contra la 
transmissió de la Covid-19, per al cas que les autoritats sanitàries exigisquen 
mesures higièniques reforçades en esdeveniments esportius a l'aire lliure 

o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb la 
suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la Generalitat 
Valenciana per a la sol·licitud d'autorització per a celebració de proves 
esportives. 

o Trofeus (3 per categoria). Categories Mes/Fem: Sub 9, Sub 12, Sub 16, Sub 18, 
veterana i absoluta. 

 

• Infraestructura:  
o Borsa amb menjar a cada participant: Mínim entrepà, fruita i beguda.  
o Preses elèctriques, podi, matalassets, dorsals adhesives, elements 

d'assegurament, mosquetons de segur i 2 cordes addicionals. 
o Mur de calfament i matalassets. 
o Ambulància amb almenys 2 TES segons reglament d'escalada 
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o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de dorsals. 
o L'allotjament i manutenció per a l'equip arbitral, si se sol·licita. 
o Recomanable: Regalar una samarreta a cada participant.  
o Recomanable: Aperitiu final.  
o Vetlar per la visibilitat dels elements corporatius de la FEMECV respecte a 

patrocinadors locals i privats. 
o Consultar la col·locació de publicitat que representen conflictes amb 

patrocinadors oficials de la FEMECV.  
 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat per a 

incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la carrera 
per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà l'establida 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. 

o Fer un mínim d'15 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 
comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 fotos 
que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV. 
 

• Inscripcions:  
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que 

complisquen els 18 anys d'edat l'any en curs o s'inscriguen en categories de 
majors. 

o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip cobra un 
percentatge de gestió al club), o un altre mitjà que habilite la federació. 

o Control d'inscripcions (Obligatori sol·licitar targeta federativa al costat del 
DNI i l'autorització paterna en el cas de menors). 

 

• Crònica i Memòria:  
o Remetre a la FEMECV crònica de l'activitat amb data límit el dimarts següent 

a la prova. 15-20 línies recollint valoració de la prova per part del Club, 
autoritats presents i qualsevol informació rellevant. marketing@femecv.com 

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

 

• Sancions:  
o Per no realització activitat.  

Sanció a determinar, nombre d'anys sense possibilitat de demanar activitats. 
o Per incompliment de prestacions. 

Import a descomptar de la subvenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marketing@femecv.com
mailto:marketing@femecv.com
mailto:direcciontecnica@femecv.com
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No realitzar l'activitat:     No poder realitzar activitats del 
calendari oficial l'any següent. 

No complir terminis de cartelleria i 
publicitat 

Fins a 150 euros.  

No posar avituallaments o bossa de menjar Fins a 100 euros. 

Nombre de voluntaris inferior al mínim 
establit 

Fins a 100 euros. 

No entregar trofeus en totes les categories Fins a 1 50 euros. 

Falta de visibilitat imatge FEMECV Fins a 150 euros. 

Altres incompliments: Comité disciplina  En funció de l'informe de la Direcció 
Tècnica a valorar per la Junta 
directiva. Sanció a determinar. 
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ACTIVITAT: COMPETICIÓ D'ESCALADA DE VELOCITAT  
 

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: 
 

• Econòmiques:  
o Dotació econòmica segons conveni (800€.). 
o 8 € per federat inscrit amb habilitació FEDME. 
o Honoraris i despeses d'arbitratge (excepte allotjament i manutenció). 

 

• Logístiques:  
o Delegat FEMECV. 
o Medalles de cada categoria (segons reglament).  
o Servei de Speaker Megafonia. 
o Cintes expresses i dues cordes (Aquest material retornarà a la federació 

finalitzat l'esdeveniment). Podi, banderes i Photocall FEMECV 
o Podi (en cas de necessitar el del Club se sol·licitaria)  
o Banderes i Photocall FEMECV 
o Cartelleria FEMECV 

 

• Publicitat: 
o Cartell oficial FEMECV. Elaboració de la cartelleria (excepte el díptic) 45 dies 

abans de la prova. 
o Publicació de Cartell i Díptic en canals oficials de la FEMECV. 
o Recordatoris en RRSS la setmana de la prova 

 

APORTACIÓ DELS CLUBS 
 

Les obligacions que adquireixen els clubs organitzadors d'aquesta activitat són: 
 

• Planificació:  
o Presentar un pla de seguretat amb dos mesos d'antelació. Aquest pla de 

seguretat ha d'incloure les mesures de contingència a aplicar contra la 
transmissió de la Covid-19, per al cas que les autoritats sanitàries exigisquen 
mesures higièniques reforçades en esdeveniments esportius a l'aire lliure 

o Sol·licitar els permisos necessaris per a la realització de l'esdeveniment amb la 
suficient antelació. Per a això s'utilitzarà el formulari establit per la Generalitat 
Valenciana per a la sol·licitud d'autorització per a celebració de proves 
esportives. 
 

• Recursos humans:  
o Designar director de l'activitat per a contacte amb representant FEMECV. 
o Voluntaris necessaris per a la cobertura de l'activitat, asseguradors, etc. i 

equipament d'itineraris. 
 

• Publicitat: 
o Enviar a la FEMECV els logos, informació de la prova i 2 fotos de qualitat per a 

incorporar-les al cartell oficial. 
o Enviar a la FEMECV díptic en format digital, per correu electrònic a 

marketing@femecv.com, 60 dies naturals abans de la celebració de la carrera 
per a la seua aprovació. La forma de realització del díptic serà l'establida 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. 

mailto:marketing@femecv.com
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o Fer un mínim de 5 fotos i 5 vídeos durant la prova i enviar-ho al telèfon de 
comunicació que es facilitarà. 

o En cas de disposar de fotògraf/a de carrera, compartir un mínim de 15 fotos 
que resumisquen la prova. 

o Publicacions sobre la base del Protocol de comunicació i màrqueting 
FEMECV. 

 

• Infraestructura:  
o L'allotjament i manutenció per a l'equip arbitral, si se sol·licita.  
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que complisquen 

els 18 anys d'edat l'any en curs o s'inscriguen en categories de majors.  
o Borsa amb menjar a cada participant: Mínim entrepà, fruita i beguda.  
o Preses elèctriques, podi, matalassets, dorsals, elements d'assegurament, 

mosquetons de segur i 2 cordes addicionals. 
o Assistència sanitària segons reglament i Reial decret 1428/2003 article 10 de 

l'annex II.  
o Tanques i mobiliari necessari per a l'organització i distribució de dorsals. 
o Trofeus (3 per categoria). Categories Mes/Fem: Sub 9, Sub 12, Sub 16, Sub 18, 

veterana i Absoluta. 
o Recomanable: Regalar una samarreta a cada participant. 
o Recomanable: Aperitiu final.  

 

• Inscripcions:  
o L'organització no cobrarà inscripció als menors d'edat, llevat que 

complisquen els 18 anys d'edat l'any en curs o s'inscriguen en categories 
de majors. 

o Les inscripcions seran a través de Mychip: (La plataforma Mychip cobra un 
percentatge de gestió al club), o un altre mitjà que habilite la federació. 

o Control d'inscripcions (Obligatori sol·licitar targeta federativa al costat del 
DNI i l'autorització paterna en el cas de menors). 
 

• Crònica i Memòria:  
o Remetre a la FEMECV crònica de l'activitat amb data límit el dimarts 

següent a la prova. 15-20 línies recollint valoració de la prova per part del 
Club, autoritats presents i qualsevol informació rellevant. 
marketing@femecv.com 

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

 

• Sancions: 
o Per incompliment de prestacions. (a descomptar de la subvenció). 
o Per no realització activitat (a determinar nombre d'anys sense demanar 

activitats) 
 

No realitzar l'activitat:    No poder realitzar activitats del 
calendari oficial l'any següent. 

No complir terminis de cartelleria i publicitat Fins a 150 euros.  

No posar avituallaments o bossa de menjar Fins a 100 euros. 

Nombre de voluntaris inferior al mínim 
establit 

Fins a 100 euros. 

No entregar trofeus en totes les categories Fins a 1 50 euros. 

Falta de visibilitat imatge FEMECV Fins a 150 euros. 

Altres incompliments: Comité disciplina  En funció de l'informe de la Direcció 
Tècnica a valorar per la Junta 
directiva. Sanció a determinar. 

 

mailto:marketing@femecv.com
mailto:direcciontecnica@femecv.com

