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Valencia 29 de mayo de 2020 

 

Estimado compañero: 

Como cada año al final de la LIGA INTERCLUBES, debido al tema del COVID 19 y al 

haber tenido que dar por finalizada la temporada, este año es un poco diferente. Tener en 

cuenta la documentación que se ha mandado con la rectificación de ascensos (puesto que 

este año no hay descensos) la cantidad de equipos variará UNICAMENTE los grupos de 

Segunda.  

Como ya sabes, cada año iniciamos la temporada deportiva a primeros de 

septiembre, y resulta muy complicado tramitar toda esta documentación a tiempo, ya que se 

juntan la Asamblea General y el periodo vacacional. Por eso te ruego le des la mayor 

prioridad a los documentos adjuntos y no esperes al último día para su presentación. 

Te suplico leas con atención los formularios y los rellenes en su totalidad, a fin de 

evitar más retrasos, se deben incluir todos los datos de cada uno de los ANEXOS.  

La documentación que se adjunta y se tiene que rellenar tal y como aparecen sin 

dejarse ninguno de los apartados, es la siguiente: 

 ANEXO 1: INSTANCIA 

 ANEXO 2: SOLICITUD EQUIPOS DE LIGA 

 ANEXO 3: ALTA DE NUEVOS JUGADORES 

 ANEXO 4: SOLICITUD DE LISTAS DE FUERZA Y DATOS a rellenar en la 

web por los clubes, pero se debe mandar también por correo electrónico junto 

con toda la documentación.  

 ANEXO 5: ALTA NUEVOS ÁRBITROS 

 ANEXO 6: SOLICITUD DE LICENCIAS DE ÁRBITROS 

Como bien sabrás,  tenemos la obligación de la aplicación de la Ley de Protección de 

Datos, por lo que no se podrán tramitar licencias de deportistas que no den su 

consentimiento de MANERA INDIVIDUAL para el tratamiento de sus datos personales, tal y 

como adjuntamos.  

 

mailto:fbillarcv@gmail.com


FEDERACIÓ DE BILLAR  

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Afiliada a la Reial Federació Espanyola de Billar 
------------------------ 

 

 

 

C/ Miramar,13- 46701- Gandia – fbillarcv@gmail.com    G 46.417.168 
Inscrita al Registre de Entitats Esportives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb el número 33 

 

El ANEXO 3 y el ANEXO 5 solo deberán de rellenarlo aquellos deportistas o árbitros 

que no hayan tenido licencia la pasada temporada 2020/2021. 

En caso de no mandar la hoja de consentimiento de datos de los jugadores nuevos, 

NO SERÁN INCLUIDOS, bajo ningún concepto, en las Listas de fuerza. 

Te reitero la importancia del envío de toda la documentación adjunta bien e 

íntegramente cumplimentada a la Federación cuanto antes, ya que en ella también se 

encuentra la documentación para preparar nuestra próxima Asamblea. 

Los anexos deben mandarse todos de forma conjunta, no individualmente en 10 

correos, para así facilitar el trabajo y evitar errores de traspapelo.  

 

Los plazos límite de recepción de TODA  la documentación de forma conjunta es el: 

LUNES 6 DE JULIO DE 2020 

A partir de esta fecha no se podrán modificar las listas de fuerza de forma individual, 

deberéis mandar las modificaciones al correo de la FBCV y yo personalmente las 

modificaré.  

Es una estimación, sabéis de sobra que se pueden modificar perfectamente hasta el 

domingo 23 de agosto (fin de semana previo al inicio de la temporada 20.21) 

 

Gracias por tu colaboración. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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València 29 de maig de 2020 

 

Estimat company: 

Com cada any al final de la LLIGA INTERCLUBS, a causa del COVID 19 i que hem 

tingut que donar per finalitzada la temporada, enguany és una mica diferent. Tindre en 

compte la documentació que s'ha manat amb la rectificació d'ascensos (ja que enguany no 

hi ha descensos) la quantitat d'equips variarà UNICAMENT als grups de Segona.  

 

Com ja saps, cada any iniciem la temporada esportiva a primers de setembre, i 

resulta molt complicat tramitar tota aquesta documentació a temps, ja que s'ajunten 

l'Assemblea General i el període vacacional. Per això et pregue li dones la major prioritat als 

documents adjunts i no esperes a l'últim dia per a la seua presentació. 

 

Et suplique lliges amb atenció els formularis i els emplenes íntegrament, a fi d'evitar més 

retards, s'han d'incloure totes les dades de cadascun dels ANNEXOS.  

 

La documentació que s'adjunta i s'ha d'emplenar tal com apareixen sense deixar-se cap 

dels apartats, és la següent: 

• ANNEX 1: INSTÀNCIA 

• ANNEX 2: SOL·LICITUD EQUIPS DE LLIGA 

• ANNEX 3: ALTA DE NOUS JUGADORS 

• ANNEX 4: SOL·LICITUD DE LLISTES DE FORÇA I DADES a emplenar en la web 

pels clubs, però s'ha de manar també per correu electrònic juntament amb tota la 

documentació.  

• ANNEX 5: ALTA NOUS ÀRBITRES 

• ANNEX 6: SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES D'ÀRBITRES 

Com bé sabràs,  tenim l'obligació de l'aplicació de la Llei de Protecció de Dades, per la 

qual cosa no es podran tramitar llicències d'esportistes que no donen el seu consentiment de 

MANERA INDIVIDUAL per al tractament de les seues dades personals, tal com adjuntem.  

 

L'ANNEX 3 i l'ANNEX 5 només hauran d'emplenar-ho aquells esportistes o àrbitres 

que no hagen tingut llicència la passada temporada 2020/2021. 
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En cas de no manar la fulla de consentiment de dades dels jugadors nous, NO 

SERAN INCLOSOS, en cap concepte, en les Llistes de força. 

 

Et reitere la importància de l'enviament de tota la documentació adjunta bé i 

íntegrament emplenada a la Federació com més prompte millor, ja que en ella també es 

troba la documentació per a preparar la nostra pròxima Assemblea. 

Els annexos han de manar-se tots de manera conjunta, no individualment en 10 

correus, per a així facilitar el treball i evitar errors de traspapere.  

 

Els terminis límit de recepció de TOTA  la documentació de manera conjunta és el: 

DILLUNS 6 DE JULIOL DE 2020 

A partir d'aquesta data no es podran modificar les llistes de força de manera individual, 

haureu de manar les modificacions al correu de la FBCV i jo personalment les modificaré. 

És una estimació, sabeu de sobres que es poden modificar perfectament fins al diumenge 

23 d'agost (cap de setmana previ a l'inici de la temporada 20.21) 

 

Gràcies per la teua col·laboració. 

Sense un altre particular, reba una cordial salutació. 
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