REQUISITS PER A LA COL·LABORACIÓ EN COMPETICIONS
D’OCI DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESGRIMA
PREMISES
1.Es considerarà competició d’oci tota aquella competició organitzada a
Catalunya que no formi part del Circuit Català o que no estigui integrat dintre
del circuit de rànquing de la RFEE o de la FIE. .
2.L’organització de competicions d’oci poden ser organitzades per tots els clubs
afiliats a la FCE.
3.La inscripció de les competicions d’oci serà oberta, com a mínim, a tots els
federats de la FCE.
.

1. PREÀMBUL
Amb l’objectiu de potenciar la organització de competicions d’oci per part dels
clubs catalans, la FCE col·laborarà, sempre que sigui possible, amb la cessió de
material.

2. REQUISITS
2.1. El club organitzador haurà d’informar a la FCE un mes abans, com a mínim,
la data de la competició. Aquesta data, inclourà el cap de setmana sencer.
En cas de coincidir dues competicions en la mateixa data, la prioritat serà
sempre per aquella que hagi estat avisada a la FCE amb més temps.
Es suggereix als clubs organitzadors intentar mantenir, sempre que sigui
possible, l’espai de 30 dies entre una competició d’oci i la següent.
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2.2. La petició de la col·laboració de la FCE en una competició d’oci es farà
omplint un full de sol·licitud disponible a la web de la FCE. En aquest full
de sol·licitud haurà d’estar reflectit:
2.2.1. La data del cap de setmana de la competició
2.2.2. El material que es sol·licita a la FCE
2.2.3. La data i hora de la recollida i tornada de material. Aquesta haurà
de coincidir amb l’horari d’oficina de la FCE
2.2.4. El responsable de l’organització de la competició
2.2.5. La formula de la competició
2.2.6. El preu de la inscripció.
2.2.7. Una breu ressenya explicant el motiu de la competició
2.3. Al finalitzar la competició l’organitzador haurà d’omplir un informe post
competició amb les següents dades:
2.3.1. Nombre de participants.
2.3.2. Nombre de clubs participants.
2.3.3. Resultats i/o classificació final.
2.4. La FCE, com a col·laborador, haurà de constar en el cartell informatiu de
la competició i en qualsevol altre tipus de medi informatiu que es faci
servir per promocionar la competició. A més, serà obligatori que constin
cartells promocionals de la FCE al llarg de la competició.
2.5. La cessió del material de la FCE serà gratuïta a aquells clubs que
compleixin els requisits demanats.
2.5.1. Només en cas de que la competició compti amb inscripció, la FCE
com a col·laborador, obtindrà el 5% de del benefici d’aquesta.
2.5.2. En cas de pèrdua de material, el club organitzador, s’haurà de fer
càrrec del cost total del material perdut.
2.5.3. En cas de retornar material cedit trencat o en un estat que no
permeti el seu ús en següents competicions, el club organitzador, es
farà càrrec del cost total de la reparació.
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