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NORMATIVA CESSIONS ESPECIALS PROGRAMA ARC-BLUME 
 
1. PRIMER ÀMBIT DE CESSIÓ: Ampliació del nombre de dies d'entrenament concedits per la normativa 

relacionada amb el Programa ARC, als clubs. 
a. Competicions: 

 Fases finals catalanes de la seva ategoria(A). 
 Superliga junior (A). 
 Copa Espanya (A). 
 Campionats d'Espanya de la seva categoria(B). 

b. Variables a tenir en compte 
 Nombre de jugadores al programa. 
 Col·laboracions puntuals amb el programa. 

1. Disponibilitat per participar en partits amistosos o entrenaments. 
2. Disponibilitat de participació de jugadores de fora del programa en dinàmiques de treball 

del grup Blume. 
 Les comunicacions per anunciar les possibles participacions en partits amistosos o en 

dinàmiques de treball, es traslladaran de forma general des de l'àrea tècnica. L'oferiment de 
disponibilitat, per si mateix, proporcionarà el benefici estipulat. 

c. Barem: 
 El club que compti amb un sol jugador/a (per gènere) al programa, es regirà mitjançant la 

norma general de cessions. 
 Depenent del nombre de jugadores: 

1. El club que compti amb dos jugadors/as al programa ARC (del mateix gènere), 
gaudirà d'un dia més de cessió de tots dos, sobre el que estableixi la norma 
general, per preparar competicions del tipus A, i dos dies més per a competicions 
de tipus B (competicions de la categoria que correspon a l'edat del jugador/a). 

2. Si anessin tres les jugadores, gaudirien de dos dies més de cessió sobre el que 
estableixi la norma general, per a competicions de tipus A, i el doble (quatre dies 
més) (en competicions de la categoria que correspongui a l'edat del jugador/a) 
per a competicions de tipus B. 

3. Si anessin quatre les jugadores, gaudirien de tres dies més de cessió sobre el que 
estableixi la norma general, per a competicions de tipus A, i el doble (sis dies més) 
(en competicions de la categoria que correspongui a l'edat del jugador/a) per a 
competicions de tipus B. 

 El club que s'ofereixi, davant el requeriment dels tècnics del programa ARC, a participar en 
partits amistosos o entrenaments vinculats a la competició de primera catalana o Selecció 
Catalana, podrà comptar amb un dia més de cessió de totes les seves jugadores immerses al 
programa per preparar qualsevol competició (tipus A o B) (competicions de la categoria que 
correspongui a l'edat del jugador/a). 

 El club que permeti i faciliti, davant el requeriment dels tècnics del programa ARC, la 
participació d'alguna de les seves jugadores en dinàmiques de treball del propi programa, 
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podrà comptar amb un dia més de cessió de totes les seves jugadores immerses al programa, 
per preparar qualsevol competició (tipus A o B) (competicions de la categoria que 
correspongui a l'edat del jugador/a). 

 
2. SEGON ÀMBIT DE CESSIÓ: jugadores captades pel programa ARC Cat. 

a. Les jugadores captades pel programa, seran cedides a principi de temporada, a clubs que les 
sol·licitin, sota el criteri actualment recollit en la normativa de cessions d'esportistes pertanyents 
al programa ARC. 

b. Aquestes jugadores podran participar, amb els clubs als quals hagin estat cedides, en competició 
oficial, respectant el protocol de coordinació amb el tècnic del programa, establert 
específicament per a aquestes situacions. 
 Els clubs destinataris de la cessió, tenint en compte els plantejaments tècnics formatius de la 

jugadora que haurien de quedar recollits en el projecte específic, indispensable segons 
normativa, estaran obligats a respectar aquests criteris tècnics revisats des del cos tècnic del 
programa ARC. En cas contrari, es denegarien les sol·licituds setmanals de cessió de la 
jugadora fins a la finalització de la temporada, i es tindria en compte en la valoració de futures 
sol·licituds de cessió. 

 
3. TERCER ÀMBIT DE CESSIÓ: jugadores captades per clubs i immerses al programa ARC Cat. 

 
a. S'establirà una distinció en dos nivells entre les jugadores. 

 Nivell A (han de complir almenys un dels següents requisits): 
1. Que hagin format part, en la temporada anterior, de la Selecció Catalana. 
2. Que hagin participat, en la temporada anterior, en el Campionat d'Espanya de clubs de la 

seva categoria. 
 Nivell B: 

1. Jugadores que no compleixen amb els requisits necessaris per formar part del nivell A. 
 

b. Cessió de jugadores de nivell A. 
 Tindran la possibilitat de jugar un màxim de quatre partits amb el seu club, en la segona fase, i 

abans de les fases finals catalanes, i fins a tres partits més en el cas que el seu equip hagi 
aconseguit la classificació per al Campionat d'Espanya de clubs. 

 Les cessions es faran efectives sempre després de la supervisió, i vistiplau, del tècnic 
responsable del programa ARC, sent necessari complir el protocol de comunicació entre 
tècnics. 

 Aquest tipus de jugadora, no podrà enfrontar-se dues vegades a un mateix equip, dins de les 
quatre cessions a les quals té dret el club. 
 

c. Cessió de jugadores de nivell B. 
 Tindran la possibilitat de jugar un màxim de 10 partits amb el seu club, abans de les fases 

finals catalanes, i fins a tres partits més en el cas que el seu equip hagi aconseguit la 
classificació per al Campionat d'Espanya de clubs. 
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 Les cessions es faran efectives sempre després de la supervisió, i vistiplau, del tècnic 
responsable del programa ARC, sent necessari complir el protocol de comunicació entre 
tècnics. 
1. Amb la finalitat de respectar el procés formatiu d'aquestes jugadores, s'establirà una 
proposta tècnica per part del cos tècnic de blume que haurà de ser respectada, a risc, en cas 
contrari, de no poder acollir-se a cap àmbit de cessions especials des del moment en què 
quedi constància de l'incompliment. 

 


