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Circular Tècnica: 8/2019-20 
Ref: Procediment per pluja Categories menors. 

 
PROCEDIMENT EN CAS DE PLUJA EN CATEGORIES MENORS 

 

Com procedir en cas de pluja en les competicions de les categories menors. 
 

Per a homologar el procediment en tots els camps s'acorda el següent: 
 

1.- Per a partits d'entre setmana: Si durant tot el dia està plovent o ha plogut el 
dia anterior, els responsables de la instal·lació informaran el representant dels 
àrbitres (Jorge Gómez), no més tard de les 14.00 hores, de la disponibilitat de 
camp per a disputar-se els partits de la jornada. Al seu torn, Jorge informarà els 
entrenadors/es dels equips de la possible cancel·lació de la jornada. 
En aquest cas, NO caldrà presentar als equips en el terreny de joc. 

 
2.- Si plou a partir de les 14.00 hores, no serà fins a les 16.00 hores quan els 
responsables indicaran com en el supòsit anterior, de les condicions del terreny 
de joc. 
En cas que a les 16.00 hores s'avise que no es pot jugar, NO Caldrà presentar-
se en el terreny de joc. 

 
3.- Si plou a partir de les 16.00 hores, TOTS els jugadors hauran de presentar-se 
en el terreny de joc a la seua hora excepte si DILUVIARA. (S'entén  per diluviar 
que hi haja alerta taronja). 

 
4.- Per als partits de cap de setmana a València, es comunicarà amb 2 hores 
d'antelació al partit i per als equips que viatgen amb 3 hores. 

 
5.- Suposats de casos de pluja per als equips de València que viatgen tant a 
Castelló i/o Gandia o de Gandia i Castelló cap a València. El procediment serà el 
mateix: 
El termini màxim per a avisar per part dels responsables del terreny al president 
dels àrbitres serà de 4 hores abans de l'inici del joc, així s'evitaria el 
desplaçament dels equips de manera innecessària. 

 
València, 28 d'octubre de 2019..  

 
La Secretaria FBSFACV. 
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