FEDERACIÓN GALEGA DE VOLEIBOL

BASES PARA A SOLICITUDE DE
ORGANIZACIÓN DE FASES FINAIS
Temporada 2019-2020
As seguintes fases finais dos Campionatos Galegos teñen as mesmas condicións de
organización. As solicitudes dentro dunha mesma categoría serán independentes para
masculino e feminino.
1. DATAS DE CELEBRACIÓN
COMPETICIÓNS
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Campionato

Galego
Galego
Galego
Galego
Galego
Galego
Galego
Galego
Galego
Galego
Galego

Xuvenil Masculino
Xuvenil Feminino
Sénior Masculino
Sénior Feminino
Infantil Masculino
Infantil Feminino
Cadete Masculino
Cadete Feminino
Alevín
Benxamín
Master

Data de solicitude
22/03/2019
22/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
03/05/2019
10/05/2019
10/05/2019

Data de celebración
30
30
06
06
13
13
11
11
25
30
30

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

31/03/2019
31/03/2019
07/04/2019
07/04/2019
14/04/2019
14/04/2019
12/05/2019
12/05/2019
26/05/2019
31/05/2019
31/05/2019

2. SOLICITUDES
As entidades interesadas na organización de algún/s dos Campionatos Galegos/Copas Galicia,
deberán presentar a súa candidatura na FGVb, mediante o anexo I, utilizando un para cada
solicitude.
As solicitudes (anexo I) deberán ser remitidas á FGVb polo Organizador á dirección de correo
electrónico: correo@fgvb.es.
As solicitudes incompletas, por falta de datos importantes, poderán quedar excluídas no
proceso de adxudicación.
Non se poderán celebrar dúas fases finais no mesmo día.
Para a adxudicación a FGVb terá en conta a puntuación obtida por cada solicitude, e farase no
orde de celebración das mesmas.
Un solicitante poderá renunciar á adxudicación nas 24 horas seguintes á comunicación da
mesma unicamente no caso de que a data de celebración adxudicada sexa diferente á indicada
na solicitude. Tamén se aceptarán renuncias cando aínda non se publicase a adxudicación e o
solicitante non poida participar na Fase Final o non lograr a clasificación.
Se concluíra o prazo fixado para a solicitude das diferentes sedes sen existir ningunha ou estas
non cumpriran os requisitos mínimos contemplados nestas Bases, a FGVB, sen mediar unha
nova convocatoria, negociará libremente a adxudicación das sedes nas condicións que estime
oportunas e sen necesidade de axustarse ao contido destas Bases.
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3. CONDICIÓNS ECONÓMICAS E ORGANIZATIVAS
Se o solicitante non é un club que participe na fase final farase cargo dun Canon de
Organización mínimo de 600€ a favor da FGVb. Esta cantidade debe ser ingresada, mediante
transferencia bancaria na FGVb no prazo de 7 días dende a adxudicación da organización, e en
todo caso sempre antes do inicio da fase final. A transferencia realizarase á conta ES71 0081
0499 6400 0137 8440 BANCO DE SABADELL.
No caso de que algún dos organizadores teña que aportar Canon de Organización ou ofertara
na súa solicitude a achega dunha aportación económica, o importe resultante repartirase entre
os equipos participantes.

4. CONDICIÓNS ORGANIZATIVAS
4.1

A OFERTA HOSTALEIRA, deberá ser equilibrada na súa relación calidade-prezo, deberá
ser como mínimo para 16 persoas para cada equipo participante e deberá estar selada
polo negocio no que se oferte.

4.2

O CAMPO DE XOGO deberá ser pechado e cuberto, co chan de madeira, material sintético
ou outros autorizados previamente pola FGVb. A distancia mínima ao primeiro obstáculo
deberá ser de 5 m pola liña de fondo e 3 m polas laterais. A altura mínima debe ser de 7
m.

4.3

O EQUIPAMENTO NECESARIO será o seguinte
 Unha mesa e cadeiras para o anotador, o encargado do marcador e o delegado
federativo, se o houbera.
 A ambos lados da mesa de anotación e a unha distancia mínima de tres metros e
paralelas á liña que delimita o terreo de xogo, cadeiras ou bancos para os xogadores
suplentes, adestradores e persoas autorizadas
 Medios de separación entre o terreo de xogo e o público, coas debidas medidas de
seguridade para o equipo arbitral e o visitante.
 Elementos de separación entre as diferentes pistas de xogo.
 Dous xogos de tabliñas numeradas do 1 ao 22, para ser utilizadas nas substitucións.
 Unha cadeira plataforma para o primeiro árbitro.
 14 balóns por pista de xogo (de ser necesario aportaraos a FGVb)
 Rede de xogo de cor negra e antenas coas medidas oficiais.
 Marcadores manuais.
 Caixa de primeiros auxilios
 Outros elementos cualificados como obrigatorios na normativa da FGVb.
 O club organizador facilitará 10 botellas de auga de 1,5 l. por partido.
 É obrigatoria a utilización de proteccións nos postes e nas cadeiras arbitrais co fin
de evitar lesións.
 Vestiarios independentes para cada equipo e outro para o equipo arbitral. Deberán
contar con duchas con auga quente e servizos.

4.4

HORARIOS: Os encontros de semifinais xogaranse pola mañá, ás 10:00 e ás 12:00, e o
3º e 4º posto e a final o pola tarde, ás 17:00 e ás 19:00, respectivamente. O equipo
organizador terá preferencia para elixir o horario da súa semifinal.

4.5

DIVULGACIÓN: O organizador terá a obriga de editar o material de divulgación e gráfico
do evento (carteis, entradas, acreditacións, programas, etc.). Dito material deberá
pasar, antes da súa edición, pola FGVb para a súa aprobación. En dito material figurará
o escudo da FGVb e dos seus patrocinadores (a FGVb comunicará o número e deseño
co tempo necesario). No caso de diferenciar os logos o da FGVb debe figurar sempre no
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de organización xunto ao da entidade que organiza, e ten que ser como mínimo igual
de grande que o mais grande do resto de logos.
4.6

ARBITRAXES: Os gastos dos custes arbitrais serán por conta dos equipos participantes e
incluídos na correspondente liquidación de custes arbitrais.
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ANEXO I: DATOS DO ORGANIZADOR
D. __________________________________________________________________________
con NIF_____________________________ e en representación da Entidade
___________________________________________________________________________
manifesta á FGVb o seu interese na organización de
Data
Campionato Galego Infantil Masculino.
00/04/2020
Campionato Galego Infantil Feminino.
00/04/2020
Campionato Galego Cadete Masculino.
00/05/2020
Campionato Galego Cadete Feminino.
00/05/2020
Campionato Galego Xuvenil Masculino.
00/03/2020
Campionato Galego Xuvenil Feminino.
00/03/2020
Campionato Galego Sénior Masculino.
00/04/2020
Campionato Galego Sénior Feminino.
00/04/2020
Campionato Galego Alevín
00/05/2020
Campionato Galego Benxamín
00/05/2020
Campionato Galego Master
00/05/2020
IMPORTANTE: Marcar con unha X o campionato seleccionado e indicar a data solicitada.
Se o solicitante está interesado en organizar mais dun campionato deberá enviar unha solicitude por cada
campionato.

Os datos de contacto son os seguintes:
Números de teléfonos
E-mail
Sinatura e data:
Notas:








Este documento supón un compromiso de organización por parte da entidade solicitante, si o campionato lle
fora adxudicado.
A entidade solicitante manifesta coñecer as bases específicas de competición así como as datas e os requisitos
técnicos e de organización dos Campionatos solicitados.
Se o campionato é asignado a esta solicitude, a entidade organizadora farase cargo de todos os gastos de
organización que se recollen nas bases, así como de todas as melloras as que se comprometa nos criterios de
adxudicación. En caso de incumprimento imporáselle unha sanción equivalente ao canon de organización
(600€) e ademais non poderá organizar ningún outro evento da FGVb nos seguintes tres anos.
Utilizar un formulario para cada competición que se solicite organizar.
Este formulario remitirase por correo electrónico: correo@fgvb.es.
Os seguintes criterios unicamente se valorarán se compren os requisitos esixidos: Podium para entrega de
trofeos (Ten que ser como mínimo dun escalón e con un largo mínimo de 3 metros). Datavolley (Ten que ser
operado por unha persoa certificada pola RFEVB e ao remate de cada partido hai que enviar o ficheiro e facilitar
unha copia en papel a cada un dos catro equipos participantes na fase final). Ambulancia (Ten que estar no
pavillón a disposición da competición durante a celebración de todos os partidos). Servizo médico (Ten que ser
prestado por un médico colexiado. Ten que estar no pavillón a disposición da competición durante a celebración
de todos os partidos)
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DATOS DO ORGANIZADOR
Organizador local
Dirección
Cidade
Teléfono
Fax
Club representante
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable

C.P.
Móbil
Correo @

Org. local
técnico
de marketing
de prensa
de TV

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

INSTALACIONS (Completar as que se vaian a usar durante o evento)
INSTALACIÓN 1
Nome da instalación
Dirección
Localidade
Teléfono
Número de campos de voleibol

Oficina de organización

C.P.
Fax
SI / NON (Tachar o que non proceda)

INSTALACIÓN 2
Nome da instalación
Dirección
Localidade
Teléfono
Número de campos de voleibol

C.P.
Oficina de organización

Fax
SI / NON (Tachar o que non proceda)

OFERTA HOSTALEIRA
Nome
Dirección
Localidade
Teléfono
Prezo menú por persoa

C.P.
Fax

Sinatura e data
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CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Puntos
Ter organizado o club unha fase final

O ano pasado
0 puntos

Fai dous anos
50 puntos

Fai tres anos
75 puntos

Fai catro anos ou mais
100 puntos

Ter organizado na localidade unha fase final
da mesma categoría (mas/fem)

O ano pasado
0 puntos

Fai dous anos
50 puntos

Fai tres anos
75 puntos

Fai catro anos ou mais
100 puntos

Ter solicitado algunha fase final non
concedida nos últimos catro anos

Unha solicitude
25 puntos

Dúas solicitudes
50 puntos

Tres solicitudes
75 puntos

Catro ou mais solicit.
100 puntos

Ter adxudicado o club unha fase final
na temporada actual

Non
0 puntos

Si
‐200 puntos

Clasificación do equipo solicitante na
Primeira Fase da competición

Cuarto
0 puntos

Terceiro
50 puntos

Segundo
75 puntos

Primeiro
100 puntos
€ / 5 x 1 punto

Aportación económica
(a repartir entre os equipos participantes)

Por cada 5€
1 punto

Oferta hostaleira aos equipos participantes

Menú de 10€
50 puntos

Por cada euro menos
+ 10 puntos

Por cada euro mais
‐ 10 puntos

Prezo do menu

Superficie de xogo

Cemento
0 puntos

Madeira
50 puntos

Sintético
75 puntos

Tarima flotante
100 puntos

Vestiarios para cada un dos equipos

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Peche perimetral da pista

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Megafonía

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Speaker

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Marcador electrónico

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Podium para entrega de trofeos

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Datavolley

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Photocall específico do evento

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Fruta fresca

Non
0 puntos

Si
25 puntos

Ambulancia

Non
0 puntos

Si
50 puntos

Servizo médico

Non
0 puntos

Si
50 puntos

Recollepelotas

Non
0 puntos

So na final
25 puntos

En tódolos partidos
50 puntos

Voluntarios para colaborar na organización

Non
0 puntos

1 voluntario
25 puntos

2 voluntarios
50 puntos

3 voluntarios ou mais
75 puntos

Sin streaming
0 puntos

Final
50 puntos

Final e 3º e 4º Posto
75 puntos

Tódolos partidos
100 puntos

Retransmisión por streaming

Sinatura e data
22/09/2019

Aportación de

€

Puntuación Total
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