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CRITERIS AJUTS i SUBVENCIONS 2022 

Ajuts a participació individual en competició internacional ITU. 

NIVELL 1: Millor català/na del Rànquing ITU. 

S’estableix una bossa de viatges per participació en competicions ITU per un total de 2.000,00 € a 
distribuir          entre els esportistes . 

Per raons d’oportunitat i especial interès esportiu, el comite tècnic de la junta directiva pot 
acordar altres ajuts, prèvia sol·licitud de l’interessat/da. 

Subvencions per esportistes Junior 

Aquells esportistes juniors que participint 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 
80,00 € 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. 

Subvencions a Clubs per lloc obtingut a les Lligues 

Per el lloc obtingut en la divisió d’honor de les Lligues de duatló de carretera i triatló de 
carretera , s’estableix el següent barem i normativa : 

IMPORT DELS AJUTS PER POSICIÓ OBTINGUDA ( EN MASCULÍ I FEMENÍ ) 

Posició Import 

Primera: 900,00 € 
Segona: 600,00 € 
Tercera: 375,00 € 
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• El import corresponent a la subvenció , s’aplicara com a tramitació de llicències (
inclosa la del club ) de la temporada següent , fins arribar al import obtingut com a subvenció
en les diferents lligues ( la subvenció es acumulativa )

Les modlitats de Duatló de muntanya i aquatló, es regiran per la mateixa normativa anterior i el 
barem de premis serà del 50 %, sobre les quantitats anteriorment expressades. 

Premis a Clubs per lloc obtingut en el Campionats Nacionals de Catalunya per 
Clubs de      Duatló i Triatló de Carretera. 

El Club o entitat organitzadora , premiarà directament als 5 primers classificats masculins i femenins 
segons l’escala següent: 

1er. 400,00 € 
2on. 300,00 € 
3er. 200,00 € 
4art. 100,00 € 
5é. 75,00 € 

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. 

Febrer 2022. 
La Junta Directiva FCTRI 
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