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REGLAMENT DE CESSIONS PROGRAMA ARC-BLUME 
 

Per la present us comuniquem que la FCVB a través del seu programa ARC posa a disposició de tots 
els Clubs i entitats esportives els jugadors i jugadores, amb drets pertanyents a la FCVb, que integren el 
programa per tal de reforçar els seus equips a les seves Competicions. 
 
Tal i com especifica la normativa al punt 9.3.7, aquests jugadors/es s’adjudicaran als clubs que els 
sol·licitin en temps i forma atenent als criteris de valoració de la direcció tècnica del programa ARC i de la 
FCVb. Les sol·licituds lliurades fora de termini o que es presentin incomplertes es desestimaran 
directament sense avaluar cap criteri de valoració. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar conjuntament amb el projecte esportiu del clubs relatiu a la possible 
incorporació dels jugadors/es sol·licitats. Es necessari especificar l’equip (o els equips) per el que es 
sol·liciten els/les jugadors/es, la posició de joc en la que seran utilitzats i les millores que es consideri 
pugui aportar a l’equip aquesta cessió. 
 
Per a l’assignació dels jugadors/es en cas de peticions múltiples es faran servir els següents barems amb 
les respectives puntuacions. No es realitzaran mes de dues designacions per equip, amb l’excepció d’un/a 
jugador/a que no hagi estat sol·licitat/da per cap club. 
 
Ordre de classificació en les competicions domèstiques al moment de la cessió 

Les cessions que es realitzin un cop iniciada la temporada, s’assignaran per una puntuació variable 
entre 3 i 6 punts per al primer classificat a la competició, 2,5 i 5 punts per al segon, 2 i 4 punts per al 
tercer, etc. 
 

Col·laboració i aportacions al programa ARC, o a les concentracions permanents de la RFEVB, del club o 
entitat sol·licitant. 

Entesa com a aportació de jugadors al projecte, només es considera el gènere del que es realitza la 
sol·licitud. 
S’assignarà la següent puntuació relativa als jugadors actius del gènere sol·licitat: 2 punts per cada 
jugador/a ARC i 3 punts per cada jugador/a en Concentració Permanent (s’entén per als jugadors/es 
incorporats des del club en qüestió). 
 

Projecte esportiu lliurat 
Es tindrà en compte: 
 La posició de joc prevista, i l’alineació amb les directrius tècniques del Programa. 
 La responsabilitat que agafarà el jugador en el projecte de la seva categoria i les opcions de 

participació. 
 La responsabilitat que agafarà el jugador en el projecte de la categoria superior i les opcions de 

participació. 
 Els objectius esportius reals dels equips en els que pugui participar el jugador 
 Els criteris tècnics dels responsables del Programa 
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Es reparteixen 5 punts màxims, restant, a mode de penalització, els detalls del projecte que no 
s’ajustin als objectius esportius del jugador/a previstos pel progama.. 
 

Valoració cessions anteriors 
Es valorarà: 
 El compliment dels compromisos en cessions anteriors, amb jugadors no sol·licitats per aquesta 

temporada, suposa un valor de 0 
 El compliment dels compromisos en cessions anteriors, amb els mateixos jugadors sol·licitats per 

aquesta temporada, suposa un valor positiu (entre 1 i 3 punts) 
 L’incompliment amb els jugadors, sol·licitats o no sol·licitats per aquesta temporada, suposarà 

una valoració negativa (de -1 a -3), durant els 4 anys de duració de la tutela FCVb sobre el jugador.  
 
Col·laboracions 

S’assignarà un punt per a cadascuna de les col·laboracions següents amb el programa: 
- Oferir-se a disputar partits amistosos amb el Programa ARC-Blume o Seleccions Catalanes. 
- Participació de jugadors/es externs en les activitats dels grups Blume. 

 
En cas de persistir l’empat entre dues entitat es valorarà, per ordre: 
 

- La valoració tècnica del resultat de les cessions d’anys anteriors. 
- La major puntuació per l’aportació al programa ARC 
- La major puntuació pel projecte presentat 
- La millor classificació 
- Per criteri tècnic dels responsables del centre d’alt rendiment. 

 
Els/les jugadors/es s’incorporaran al club receptor per una temporada esportiva i sense cap 

imputació de drets de formació pel mateix; que els ostentarà la FCVB. Els clubs han d’assumir les despeses 
que comporti el desplaçament del jugador/a en entrenaments i partits així com aquelles derivades de la 
competició, essent aquesta, condició indispensable. 
 


