Plec de condicions per la organització de competicions oficials de la Federació Catalana d’Esgrima.

PLEC DE CONDICIONS
PER LA ORGANITZACIÓ DE
COMPETICIONS OFICIALS DE LA
FEDERACIÓ CATALANA D’ESGRIMA

Plec de condicions per la organització de competicions oficials de la Federació Catalana d’Esgrima.

Les competicions oficials de la Federació Catalana d’Esgrima son el mirall
del nostre esport a la societat.
Per tant, és necessari que les competicions oficials es desenvolupin
seguint uns criteris generals d’organització respectant el present plec de
condicions.
Per aquesta raó els requisits d’aquest plec són obligatoris.
Aquest document es troba disponible a www.esgrima.cat
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1. Premises
Es considerarà competició oficial de la FCE tota competició d’esgrima inclosa en el calendari
oficial de la FCE i que s’organitzi a Catalunya directament per la FCE. Es defineixen els següents
tipus de competicions oficials (CO):
*

Campionats de Catalunya (CC)

*

Lligues Catalanes (LC)

*

Màster d’Esgrima de Catalunya (MC)

L’entitat organitzadora s’haurà de comprometre a seguir les normatives oficials existents en
funció del tipus de competició que es tracti.

2. Obligacions administratives
2.1

Candidatura

Qualsevol club afiliat a la FCE té el dret de d’organitzar qualsevol de les CO. Per exercir aquest
dret s’haurà de fer arribar per escrit la seva candidatura a la FCE (fce@esgrima.cat).
Les candidatures s’han de presentar abans de finalitzar la temporada anterior a la que es vol
organitzar, és a dir, abans del 31 d’agost. La data proposada per part de l’organitzador haurà
de ser confirmada per la FCE.
La presentació d’una candidatura implica l’acceptació i compliment del present plec de
condicions. Les mateixes, s’hauran de presentar a través del model normalitzat que trobareu a
l’annex d’aquest document.

2.2

Inscripció dels tiradors

La participació, les inscripcions i els drets de competició està regulada en la normativa de
competició de la Federació Catalana d’Esgrima disponible a www.esgrima.cat i és d’obligat
compliment.

2.3

Questions econòmiques

La FCE s’encarregarà de l’assignació d’àrbitres i DTs i del seu corresponent pagament. De la
mateixa manera es farà càrrec dels trofeus oficials.
El club organitzador es farà càrrec de totes les despeses derivades del muntatge, desmuntatge,
transport dels materials, materials fungibles, i altres despeses relacionades amb la competició.
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3. Obligacions logístiques
3.1

Aportacions de material

La FCE posarà en disposició del club organitzador, tot aquell material d’esgrima i d’organització
inventariable del que disposi en aquell moment (aparells d’esgrima, rodets, TV, PC, etc.).
El club organitzador haurà de fer una previsió de material necessari per al correcte
desenvolupament de la competició. Tenint en compte aquesta previsió s’haurà de sol∙licitar
per escrit el material necessari a la FCE un mes abans de la prova. La FCE informarà al club de
la disponibilitat del mateix. En cas de necessitar més material del que la FCE pugui cedir,
aquest haurà de ser proporcionat pel club organitzador.
En cas de que s’ocasioni algun desperfecte del material cedit per la FCE, el club organitzador te
la obligació de comunicar‐ho a la FCE.

3.2

Transport

El club organitzador es farà responsable del transport de material necessari per la competició,
així com del seu posterior emmagatzematge .

3.3

Muntatge / desmuntatge

El club organitzador es farà càrrec muntatge i desmuntatge de la seu de la competició,
aportant el personal que sigui necessari i assumint les despeses del mateix.

4. Infraestructures
4.1

Sala de competició

La sala de competició haurà de disposar d’un espai suficient com per muntar la quantitat de
pistes oficials necessàries respectant els espais entre pistes necessaris per l’arbitratge i la zona
de seguretat de final de pista.
La sala també haurà de disposar d’un sistema d’il∙luminació adequat que garanteixi la correcta
visibilitat en el combat evitant, en la mesura del possible, reflexes, llums directes de sol, etc.

4.2

Material de competició

Tot el material d’esgrima que s’utilitzi pel desenvolupament d’una CO haurà d’estar
correctament homologat i d’acord amb els estàndards oficials de la FIE (aparells
senyalitzadors, rodets i pistes).
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4.3

Sistema de megafonia

S’haurà de proveir d’un sistema de megafonia en la sala per mantenir informats als
participants i públic del desenvolupament de la competició.

4.4

Mitjans de publicació de resultats

La publicació dels resultats de la prova s’haurà de fer d’acord amb la prova que s’organitzi
complint amb el que s’especifica en la següent taula:

TIPUS DE COMPETICIÓ
MASTER DE CATALUNYA
LLIGA CATALANA M‐12/M‐15/M‐17/M‐20
LLIGA CATALANA ABS FLORET I SABRE
LLIGA CATALANA ABS ESPASA
CAMPIONAT DE CATALUNYA M‐12
CAMPIONAT DE CATALUNYA M‐15/M‐17/M‐20
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABS

4.5

MITJÀ DE PUBLICACIÓ
DE RESULTATS
/
Plafó
1 pantalla
2 pantalles
Plafó
1 pantalla
2 pantalles + connexió
a internet permanent

Senyalètica d’espais

Cal que la instal∙lació disposi de la senyalètica adequada per facilitar la circulació dels
esportistes i del públic, identificant clarament els espais de la competició com ara: els números
de pista, els vestuaris, etc.

4.6

Connexió a Internet

Per al correcte desenvolupament de les tasques del DT, cal que l’organització posi a disposició
una connexió a Internet per tal de poder fer la publicació bàsica dels resultats a les xarxes
socials de la FCE.

4.7

Altres espais

En la mateixa instal∙lació en que es dugui a terme la competició s’haurà de proveir els espais
complementaris necessaris per al correcte desenvolupament de la mateixa, tals com:
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DIRECTORI TÈCNIC: Amb visió de la sala de competició, equipat amb impressores i tot el
material informàtic necessari i l’espai suficient perquè la o les persones que formin part del
mateix treballin de manera còmode.
ZONA DE SAQUES: Un espai que tot i que no cal que estigui específicament delimitat, cal que
estigui a disposició dels tiradors sense incomodar a la zona de públic.
VESTIDORS: Degudament senyalitzats
ZONA DE PÚBLIC: Amb visió de les pistes i en especial de la pista on es facin els encontres
finals i amb lloc per seure.

5. Competició
5.1

Horaris de la competició

Elaborar un horari realista del desenvolupament de la competició tenint en compte la
quantitat estimada de participants i les pistes disponibles per cada arma i modalitat.

5.2

Directori Tècnic

La designació dels DT es fa d’acord amb la normativa de competició de la FCE. No obstant quan
un club organitzi una CO pot proposar a la FCE una persona habilitada per dur a terme el DT.
Les obligacions i les funcions dels DT’s estan regulades segons la normativa de DT de la FCE.
Serà obligatori complir amb aquesta normativa i dur a terme totes les funcions acordades en la
mateixa.

5.3

Servei mèdic

Tot i que no és obligatori es recomana la presencia d’un metge a la competició. Paral∙lelament
és obligatori tenir clarament identificat el centre d’atenció sanitària concertat més proper, així
com el mètode d’evacuació en cas d’accident. També és obligatori disposar d’una farmaciola
amb equipament bàsic.

5.4

Publicació de resultats a Internet

La publicació dels resultats a Internet el dia de la prova s’haurà de fer d’acord amb la prova i en
tots els casos d’acord amb la normativa establerta per als DT’s. A més a més, en els
Campionats de Catalunya absoluts serà obligatori la publicació a Internet dels resultats en la
web de la FCE a mesura que acabi cada fase.
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5.5

Control de material

Per tal de minimitzar els riscs derivats del material d’esgrima propi de cada tirador,
l’organitzador es compromet a fer complir l’especificat en la normativa de competició de la
FCE. Per a tal efecte pot efectuar els controls com ho cregui convenient, tant a pista com previs
a la competició.

5.6

La final

L’organització procurarà que la pista en la que es dugui a terme les finals tingui les condicions
de material òptimes (aparell senyalitzador, allargaderes, rodets, pista, etc.) per tal d’evitar
interrupcions en els combats.
Així mateix la pista de la final estarà en un lloc ben visible des de la zona de públic i a ser
possible es recomana fer un decorat especial que dignifiqui a la mateixa (baners, pancartes,
tela per la taula, etc.).

6. Promoció
Un dels objectius principals d’organitzar competicions és la promoció i publicitat del nostre
esport i del club organitzador de la prova. Per assolir aquest objectiu es recomanen les
següents actuacions.

6.1

Premsa

L’organització elaborarà com a mínim dues notes de premsa escrites (abans i després de la
competició) per a la publicació en la pàgina web de la FCE i en els mitjans col∙laboradors, així
com en la seva pròpia pàgina web i d’altres mitjans de premsa locals que l’organitzador pugui
contactar (televisions locals, radio, diaris, etc.).

6.2

Difusió interna

Es recomana l’elaboració d’una imatge pròpia de la competició per tal de fer ressò de
l’esdeveniment dintre de l’entorn d’esgrima per a intentar aconseguir la màxima participació
possible. La FCE s’ofereix a publicar dita imatge en una de les seves seccions de la web, així
com a fer un correu de difusió entre els seus federats i contactes.

6.3

Xarxes socials

Cada vegada més les xarxes socials estan adquirint més importància en la tasca de difusió. És
per això que també es recomana la publicació d’informació continuada i la creació d’un
esdeveniment i la mobilització del mateix per tal de donar‐li el major ressò possible.
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6.4

Patrocinadors

Tot i que és molt difícil aconseguir‐ne és molt important cuidar els petits detalls de les proves.
Qualsevol aportació que pugui fer un patrocinador pot donar un valor afegit a la prova que faci
que millori la satisfacció dels participants (begudes, samarretes, premis per finalistes, sortejos,
etc.).

7. Consells
Tot i que de moment no és obligatori el compliment, la FCE recomana els següents serveis.
•
•
•
•

Espai adequat per l’escalfament
Wi‐Fi per als participants i al públic.
Venta de material d’esgrima
Bar

