CRITERIS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA, AJUTS i SUBVENCIONS 2017

NORMATIVES COMUNS A TOTS ELS CRITERIS
-

Estar en possessió de la llicencia federativa única expedida per la federació catalana per la
temporada en curs.
No estar immers en un procés disciplinari o estar complint una sanció disciplinaria ja sigui de la
FCTRI o FETRI.
Complir amb les obligacions complementaries i específiques que la federació cregui oportunes
per poder accedir a determinats tipus d’ajudes.

A) CRITERIS PER LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS I ACTIVITATS

Participació Selecció Catalana Triatló als C. ESP. TRI. CC.AA :
1- Millor català/na al Rànquing Mundial i/o participació a la final de les WTS i/o a l'Europeu.
2- Millor català/na al C.Esp.Tri. CCAA de l'any anterior.
3- Campió/na Catalunya Triatló ABS.
4- Millor català/na Sots 23 al C.Esp.Tri. Sprint.
5- Criteri Director Tècnic de la FCTRI.
Els triatletes que obtinguin una plaça pels punts 3 i 4, si són resultats de la temporada anterior, com els del
punt 2, hauran d'assolir un top 5 en alguna prova del C.C.Tri.'15 per ser escollits.
Si en algun dels quatre punts no hi ha seleccionat cap triatleta o hi ha una renúncia, passarà a ser
criteri del Director Tècnic de la FCTRI. En cas de renúncia, l’esportista no podrà participar en cap
competició del cap de setmana en que es celebri el campionat per autonomies o participi una
selecció catalana.
Criteris per les concentracions organitzats per la FCTRI:
Concentracions a realitzar el mes d’abril per preparació temporada triatló:
-

Becats al C.A.R i millors Sots 23 del Rànquing ITU.

Concentracions mes juliol i participació al Ct. Espanya de Triatló Sprint:
-

Becats al C.A.R i millors Sots 23 del Rànquing ITU.

En aquest concentracions es podrà afegir algú a criteri del Director Tècnic de la Federació.
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B) CRITERIS PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS , BEQUES I SUBVENCIONS.
Ajuts a participació individual en competició internacional ITU.
NIVELL 1: Millor català/na del Rànquing ITU.
NIVELL 2: Millor català/na Sots 23 del Rànquing ITU.
S’estableix una bossa de viatges per participació en competicions ITU per un total de 4.000,00 € a distribuir
entre els esportistes de NIVELL 1.
S’estableix una bossa de viatges per participació en competicions ITU/ETU per un total de 4.000,00 € a
distribuir entre els esportistes de NIVELL 2.

Criteris per presentar al C.C.E per beques al C.A.R per part de la FCTRI:
Podran presentar la seva candidatura els esportistes de les categories Cadet, Junior i Sots 23 tant
masculins com femenins.
1- Presència al Rànquing ITU (S23 - JUN).
2- Participació Ct..Món i/o Europa (S23 - JUN).
3- Top 10 C.Esp.Tri. Sprint (S23 - JUN).
4- Top 10 C.Esp.Tri. Olímpic (S23).
5- Campionats de Catalunya: Pòdiums JUN-CD.
6- Criteris Director Tècnic.
El termini per presentar candidatures a la direcció tècnica de la federació per part dels interessats es
realitzarà entre el 2 i 5 de maig de 2016 ( ambdós dies inclosos i fins les 20:00 hores del dia 5 ). Caldrà
aportar i presentar el “currículum esportiu” del candidat a la seu de la federació.
a) La decisió final d’admetre als becats, ja sigui amb règim intern o extern correspon al Consell
Català de l’Esport.
b) La FCTRI només realitza la presentació dels candidats.

Subvencions per esportistes Junior

Aquells esportistes juniors que participin durant la temporada en curs en cinc competicions del calendari de
competicions oficials ( queden excloses les denominades altres competicions ), siguin de triatló de carretera,
duatló carretera o combinació de les mateixes, rebran un ajut de 40,00 € en concepte de subvenció de
llicencia.
El pagament d’aquest ajut es realitzarà un cop verificada la seva participació i la seva presencia en les
classificacions com esportistes que han acabat la prova ( no es considera com a participació el fet només de
realitzar la inscripció i en els casos d’abandonament o desqualificació ).
La petició de subvenció la farà l’interessat per escrit a la federació indicant les competicions en que
ha participat.
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Subvencions a Clubs per lloc obtingut a les Lligues
Per el lloc obtingut en les diverses Lligues que es puguin celebrar durant la temporada de les diferents
modalitats esportives de la federació, s’estableix el següent barem i normativa :
IMPORT DELS AJUTS PER POSICIÓ OBTINGUDA ( EN MASCULÍ I FEMENÍ )
Posició

Import

Primera:
Segona:
Tercera:

900,00 €
600,00 €
375,00 €

Les subvencions es tindran que realitzar seguint en l’establert en l’actual marc legal vigent de les
resolucions PRE/ 166/ 2012 , de 6 de febrer i PRE/ 298 /2012, de 21 de febrer, ( DOGC nº 6065 de 13/02/12
i nº 6076 de 28/02/12 ), els ajuts tenen que complir el que es disposa a la guia per a la presentació de les
justificacions de subvencions, del següent apartat:
4.1.2.8. Els ajuts del Programa A6, que atorguin les federacions esportives o unions esportives de clubs i
associacions hauran de ser sempre en forma de material esportiu fungible de cada disciplina i el seu import
no podrà ser inferior als 100 € ni superior a 2.000 € per entitat esportiva afiliada o adherida a la federació,
que s’acreditarà mitjançant la factura i rebut a nom de la federació i el rebut de cada club conforme li ha
estat lliurat el material.
Això implica que la federació no podrà abonar l’ajut per una transferència directa de diners als beneficiaris,
sinó que tindrà que abonar per transferència bancària al proveïdor, la factura del material esportiu que el
beneficiari haguí sol·licitat per l’import de la subvenció obtinguda. Aquesta factura tindrà que anar a nom de
la federació amb les seves dades fiscals, amb un número de compte corrent del proveïdor per fer
l’abonament i una carta de l’entitat beneficiaria signada pel president i secretari on s’expressi que s’ha rebut
el material. IMPORTANT: es te que fer una factura individualitzada per cada subvenció obtinguda.
Subvencions a Clubs per lloc obtingut en el Campionats Nacionals de Catalunya per Clubs de Duatló
i Triatló de Carretera.
La federació subvencionarà directament als 5 primers classificats masculins i femenins segons l’escala
següent:
1er.
2on.
3er.
4art.
5é.

400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €
75,00 €

En aquest tipus de subvenció no caldrà fer l’establert en l’apartat anterior.
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Subvencions a Clubs i individuals per lloc obtingut en Copes Catalanes.

La federació subvencionarà amb la tramitació de la llicencia única per la següent temporada, a tots el
guanyadors/es ( 1er/a. Classificat/da ), de les Copes Catalanes ( absoluts i per categories ), així com el
primer club masculí i femení d’aquestes. Els clubs guanyadors de les lligues també obtindran aquesta
subvenció.

7 de juliol de 2016
La Junta Directiva FCTRI

*RATIFICAT A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 19/10/2016.
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