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PAUTES I RECOMANACIONS LLIGA AUTONÒMICA DIVISIÓ 

D'HONOR 

Com bé podeu observar la Divisió d'Honor Autonòmica es reinicia a partir del 

24/04/2021, les dates dels calendaris s'han vist afectades i comprimides per les 

conseqüències de la mesures de prevenció de la pandèmia, provocant 

l'aglutinació d'esdeveniments autonòmics i nacionals. Per tot això, vos 

transmetem una sèrie de pautes i recomanacions importants. 

Coincidència amb Lliga Nacional.- Quan hi ha coincidència amb lliga nacional, 

la jornada serà el diumenge, llevat que hi haja acord entre els equips. Caldrà 

informar la FBCV dels canvis (en cas de disputar-se fora del cap de setmana o en 

una altra setmana diferent). No es poden endarrerir partits, sense autorització 

expressa de la FBCV. 

Jornades dobles: matinals/vespertines, dissabte, diumenge i entre setmana. 

 PREVISIÓ.- No espereu a última hora, cal ser previsors. Estudiar 

detingudament el calendari, per a avançar i/o gestionar de manera convenient els 

enfrontaments. 

 AVANÇAMENT DE PARTITS.- Vos recordem que es poden avançar partits i 

que la jornada va des del divendres al diumenge, amb independència que algun 

partit es puga disputar entre setmana. Hi ha molts buits en el calendari, heu 

d'aprofitar-los. 

 JORNADA DOBLE .- Matinal i vespertina els dissabtes, (els clubs que puguen 

per dates) podria ser una bona solució per a evitar aglomeració de partits. 

Jugadors en Seleccions Autonòmiques.- Enguany hem sol·licitat, des de 

FBCV, la possibilitat de tindre una Selecció Valenciana B i encara que no està 

confirmada, és possible que hagen jugadors afectats de diversos clubs de la 

Comunitat. 

 Sempre que hi haja un club que es veja afectat, amb un sol jugador 

seleccionat per FBCV, per a la disputa dels campionats d'Espanya, si així ho 

sol·licita, s'haurà de canviar la data del partit de lliga amb acord entre tots dos 

equips, si no hi haguera acord de data, la FBCV intervindrà fixant-la. 

Tractament sol·licituds canvis i 2 últimes jornades.- És important 

respectar els terminis de sol·licitud d'ajornaments o resolucions especials, AL 

MENYS 7 DIES ABANS. Així, caldrà estudiar bé els calendaris i actuar amb 

previsió.  

 Respecte de les 2 últimes jornades, caldrà disputar-les dins dels terminis 

previstos. No obstant això la FBCV, podrà resoldre aquelles sol·licituds que es 

puguen plantejar fent les excepcions que siguen necessàries. 

 La DATA LÍMIT SERÀ EL 13 MAIG 2021 per a la sol·licitud de canvi en les 2 

últimes jornades, almenys 15 dies d'antelació de la disputa. 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES LIGA AUTONÓMICA DIVISIÓN DE HONOR 

Como bien podéis observar la División de Honor Autonómica se reinicia a partir del 

24/04/2021, las fechas de los calendarios se han visto afectadas y comprimidas por las 

consecuencias de la medidas de prevención de la pandemia, provocando la aglutinación 

de eventos autonómicos y nacionales. Por todo ello, os transmitimos una serie de 

pautas y recomendaciones importantes. 

Coincidencia con Liga Nacional.- Cuando hay coincidencia con liga nacional, la 

jornada será el domingo, salvo que haya acuerdo entre los equipos. Habrá que informar 

a la FBCV de los cambios (en caso de disputarse fuera del fin de semana o en otra 

semana distinta). No se pueden atrasar partidos, sin autorización expresa de la FBCV. 

Jornadas dobles: matinales/vespertinas, sábado, domingo y entre semana. 

 PREVISIÓN.- No esperéis a última hora, hay que ser previsores. Estudiar 

detenidamente el calendario, para adelantar y/o gestionar de forma conveniente los 

enfrentamientos. 

 ADELANTO DE PARTIDOS.- Os recordamos que se pueden adelantar partidos y 

que la jornada va desde el viernes al domingo, con independencia de que algún 

partido se pueda disputar entre semana. Hay muchos huecos en el calendario, 

debéis aprovecharlos. 

 JORNADA DOBLE .- Matinal y vespertina los sábados, (los clubs que puedan por 

fechas) podría ser una buena solución para evitar aglomeración de partidos. 

Jugadores en Selecciones Autonómicas.- Este año hemos solicitado, desde FBCV,  

la posibilidad de tener una Selección Valenciana B y aunque no está confirmada, es 

posible que hayan jugadores afectados de diversos clubs de la Comunidad. 

 Siempre que haya un club que se vea afectado, con un solo jugador seleccionado 

por FBCV, para la disputa de los campeonatos de España, si así lo solicita, se deberá 

cambiar la fecha del partido de liga con acuerdo entre ambos equipos, si no hubiera 

acuerdo de fecha, la FBCV intervendrá fijándola. 

Tratamiento solicitudes cambios y 2 últimas jornadas.- Es importante respetar los 

plazos de solicitud de aplazamientos o resoluciones especiales, AL MENOS 7 DÍAS 

ANTES. Así, habrá que estudiar bien los calendarios y actuar con previsión.  

 Respecto de las 2 últimas jornadas, habrá que disputarlas dentro de los plazos 

previstos. No obstante la FBCV, podrá resolver aquellas solicitudes que se puedan 

plantear haciendo las excepciones que sean necesarias. 

 La FECHA TOPE SERÁ EL 13 MAYO 2021, para la solicitud de cambio en las 2 

últimas jornadas, al menos 15 días de antelación de la disputa. 
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