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PLA DE COMPETICIÓ TEMPORADA 2020-21 A.F.V.V.M:
Benvolguts Jugadors, Delegats, Entrenadors i demés membres de la
nostra Associació,
Ens adrecem a vosaltres primer de tot, per preguntar-vos com esteu
i, dessitjant que aquesta situació canvïi el més aviat possible, esperem que
estigueu bé.
Després de les nombroses consultes realitzades en els darrers dies en
referencia a l’inici de la Competició de Lliga 2020-2021, així com per
l’objecte de mantenir-vos puntualment informats als clubs, entitats i
associacions adscrites a la nostra A.F.V.V.M., ens plau comunicar-vos el
següent:
La A.F.V.V.M proposa retardar l'inici de la competició (La proposta
està en poder començar entre el Cap de setmana del 18 d’octubre i 25
d’octubre tal i com faran qüasi bé la totalitat de Comunitats Autònomes)
amb l'objectiu d'oferir certesa als Clubs, Entitats i Associacions, tenint en
compte circumstàncies conjunturals en diferents municipis (cessió tardana
de les instal·lacions, poder formar grups estables) o en els mateixos clubs,
entitats i associacions (inscripció alentida de futbolistes pel tema de grup
estabilitzat), així mateix, els constants rebrots ens fa tenir certa por
d’una possible suspensió molt aviat. MOLT IMPORTANT: Tot equip que
aquesta temporada no pugui demostrar ser grup estable no podrà participar
en la Competició.
• A la pàgina web www.veteransfutbol.com es troba allotjat el protocol
d’aplicació per als entrenaments i partits amistosos.
• Així mateix per poder jugar a la Lliga 2020-2021 s’exigeix el
compliment dels següents requisits:
Compliment de protocol de l´A.F.V.V.M.
Autorització de l'Ajuntament o propietari de les instal·lacions
esportives.
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Tramitació de llicència A.F.V.V.M de tots els participants (grup
estable únic e inamovible). És aconsellable poder fer-les ara
(sobretot pels equips de Mataró o que hagin de jugar a Mataró) i
amb foto actualitzada. Les fitxes s’hauran de tenir obligatòriament
14 dies abans de començar la competició. Tant les llicències com les
assegurances, no es pagaran fins la setmana de l’inici de la
Competició.

CANVIS EN EL MODEL COMPETICIONAL - DUES FASES:
(VIGÈNCIA EXCEPCIONAL - TEMPORADA 2020-2021)
L'excepcionalitat viscuda en la temporada 2019-2020 per la crisi
sanitària de la pandèmia del Covid-19, es trasllada a la 2020-2021 amb un
model de competició diferent i amb l'objectiu de recuperar la normalitat en
la temporada 2021-2022 i tenir model definitiu en la 2022-2023.
La competició es divideix en dues fases. En una primera fase s'aplica
a la determinació de configurar grups que no superin els 12 equips i per
proximitat.
CLASSIFICACIÓ FINAL AMB DIFERENTS PARTITS DISPUTATS
Aquells equips, que un cop finalitzada la competició tinguessin un
nombre diferent de partits disputats per establir la classificació final,
s'aplicarà el criteri de millor coeficient, és a dir, el producte de dividir els
punts obtinguts entre el nombre de partits disputats.

SUSPENSIÓ DE COMPETICIÓ PER CAUSES DE FORÇA MAJOR
Si en el transcurs de la temporada 2020-2021 es produís un cas de
força major, i fos necessari suspendre la competició, es podrien produir les
següents circumstàncies:
1. Si no es pogués completar la primera volta de la competició, es
declararia NUL·LA a tots els efectes.

ASSOCIACIÓ DE FUTBOL VETERANS VALLÈS - MARESME

2. Si s'hagués completat entre el 50% i el 75% de les jornades de
la competició, serà vàlida la classificació oficial únicament de la primera
volta, vol dir quan han jugat tots contra tots.
3. Si s'hagués completat més del 75% de la competició, serà vàlida
fins a l'última jornada disputada.
INICI I FINAL DE COMPETICIÓ:
Del 18 o 25 d´octubre 2020 al juny 2021.
PER LA TEMPORADA 2021-2022:
* Divisió d'Honor (2 grups de 14 equips)
* 1ª.Divisió (2 grups)
* 2ª.Divisió (2 grups)
PER LA TEMPORADA 2022-2023:
*
*
*
*

Proposta de Superlliga (1 grup) per a la temporada 2022-2023.
1 Grup de Divisió Honor.
2 Grups de 1ª.Divisió
2 Grups de 2ª.Divisió.

Així mateix, a efectes merament orientatius, avancem que el criteri
d'aquesta Associació és establir un mòdul màxim de 12 equips per subgrup.
NOTA MOLT IMPORTANT:
Per això, ens cal que ens manifestin el seu desig de participar,
mitjançant l'enviament per correu abans del 28 de setembre, una vegada
conegut com serà el protocol que cada equip haurà d'utilitzar en la seva
instal·lació, permís de l’ajuntament i si podran formar o no l'anomenat grup
estable, obligat aquesta temporada 20-21 per poder jugar.
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EN CAS DE NO PODER FORMAR GRUP ESTABLE, L´EQUIP NO PODRÀ
JUGAR EN LA TEMPORADA 2020-2021.

En el cas que algun equip no pugui participar per no poder
ser grup estable, no perdrà la categoria per la següent
temporada, al considerar-se aquesta temporada, extraordinària
pels seus efectes de pandèmia.

