Sant Cugat del Vallès 15 de maig del 2020

COMUNICAT OFICIAL DSV CLUB VOLEIBOL SANT CUGAT
Des del DSV Club Voleibol Sant Cugat estem aclaparats i sorpresos pel caire que estan prenent
les decisions de la RFEVB sobre les resolucions en competicions de el voleibol nacional, que a
poc a poc anem coneixent. Un cop posades sobre la taula les propostes a les que donarà
suport a la RFEVB davant la Comissió Delegada per a la seva votació el dia 21 de maig, resulta
que el Club més perjudicat (i pràcticament l'únic) de tot el voleibol espanyol és el DSV CV
Sant Cugat.
Un Club amb més de 32 anys d'història, i que a més de comptar amb equip en la màxima
categoria estatal, compta amb una de les majors canteres del vòlei femení de país. Un club que
arrossega més de 15 equips (210 jugadores de les més de 324 que te el club) de categories
infantil, cadet, i juvenil a la Copa Espanya i, que constantment competeix pels títols de les
competicions estatals en totes les categories. Creiem que el nostre esforç continuat durant
tots aquests anys no mereix una decisió tan parcial i negativa.
Sobretot sorprèn la diferència de criteris que utilitza la Federació Espanyola a les diferents
competicions de el voleibol nacional (SL1, SL2 i 1ª Divisió) i entre el voleibol femení i el masculí.
En SL1 masculina la proposta és que no baixi ningú i pugin 2 equips formant una SL1 de 14
equips, mentre que en el voleibol femení la RFEVB dóna suport a una lliga de 12 amb dos
descensos i dos ascensos.
Per acabar de complicar el panorama, en SL2 i 1ª Divisió no baixa cap equip i s'afavoreix que
pugin (de 1D a SL2) tots aquells matemàticament implicats en l'ascens, fins a un total de 10
equips. Simultàniament es demana el descens del nostre Club de SL1 a SL2, tot i que
matemàticament no estigui baixat, ja que cal recordar, el DSV CV Sant Cugat es troba a només
1 punt de la salvació a falta de 6 punts per disputar-se.
Resulta sorprenentment que el nostre Club, un club català, sigui l'ÚNIC descens de tot el vòlei
espanyol en aquesta situació. Encara més, fins i tot clubs matemàticament descendits a SL2 i
1D es salvarien aquesta temporada si les propostes de la RFEVB se'n surten.
Aquesta diferència de criteris, que obeeix primordialment a interessos personals dels Clubs, és
summament injusta per al nostre Club. I la injustícia és doble, ja que si descendim a SL2, el
Club no podria exercir el dret que potencialment li correspondria de pujar a SL2 amb el seu
equip de 1a Divisió, classificat en segon lloc de el Grup B i, per tant, equip que formaria part
dels candidats a pujar amb la nova proposta que està sobre la taula.
No tenim cap dubte que davant la situació tan complexa que viu la societat en el seu conjunt i,
el nostre esport, en particular, la RFEVB vetllarà per assegurar una presentació objectiva de
tots els arguments i escenaris possibles davant la Comissió Delegada, perquè es ella qui en l'ús
de les seves atribucions decideixi el millor per al voleibol nacional.
Atentament,
Club Voleibol Sant Cugat

