AJUDA PARTICIPACIÓ EQUIPS
FEMENINS I MASCULINS QUE
COMPETIXEN EN 1ª, 2ª I 3ª
CATEGORIA EN EL
CAMPIONAT D’ESPANYA
ABSULUT PER EQUIPS
- Àrea de Tecnificació de la FPCV-

QUINS JUGADORS PODEN OPTAR A l'AJUDA?

Els requisits per a disposar d'aquesta ajuda són:
•

Que el club tinga la llicència per la Federació de Pàdel de la Comunitat
Valenciana (FPCV) en vigor.

•

1a Categoria:

•

•

o

Que el 60% dels jugadors de l'equip tinguen en vigor la llicència
per la FPCV.

o

Que el 60% dels jugadors anteriors siguen seleccionables per la
FPCV per a participar en el Campionat d'Espanya per Seleccions
Autonòmiques.

2a Categoria:
o

Que el 80% dels jugadors de l'equip tinguen en vigor la llicència
per la FPCV.

o

Que el 80% dels jugadors anteriors siguen seleccionables per la
FPCV per a participar en el Campionat d'Espanya per Seleccions
Autonòmiques.

3a Categoria:
o

Que el 90% dels jugadors de l'equip tinguen en vigor la llicència
per la FPCV.

o

Que el 90% dels jugadors anteriors siguen seleccionables per la
FPCV per a participar en el Campionat d'Espanya per Seleccions
Autonòmiques.

•

Que el club no tinga cap deute pendent de pagament.

•

Que el club no haja tingut la llicència inhabilitada per una sanció
disciplinària de més d'un mes, durant els 12 mesos anteriors a la
sol·licitud de l'ajuda.

QUINA ÉS L'AJUDA QUE PRESTA LA FEDERACIÓ?

La FPCV presta aquesta ajuda per a facilitar la participació en el Campionat
d'Espanya per equips en 1a, 2a i 3a categoria. En tots els casos l'ajuda es
presta únicament als equips classificats a una fase final, mai a equips
inscrits en fases prèvies.
L'ajuda serà de:
1a.- 1000€ per equip i any.
2a.- 750€ per equip i any.
3a.- 500€ per equip i any.
COM ES PODEN JUSTIFICAR LES DESPESES QUE COBREIX L'AJUDA?

L'import de l'ajuda s'haurà de justificar amb les factures o tiquets de
despeses en els quals s'incórrega durant els dies de la competició.
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Únicament s'entregarà
justificació.

l'import

l’ajuda que tinga la corresponent

Les despeses susceptibles de justificació són la inscripció, menjar, hotel,
gasolina, i transport públic.
Aquestes despeses hauran de justificar-se mitjançant factures a nom del
club al qual pertany l'equip.
QUINES SÓN LES OBLIGACIONS DE L'EQUIP I DELS JUGADORS I JUGADORES QUE EL
COMPONEN?

Les obligacions del club i dels jugadors i jugadores, són les següents:
•

Inscriure's i participar en el Campionat d'Espanya per Equips Absolut
Fase Final de 1a, 2a o 3a categoria.

•

Tindre present a la FPCV en totes les comunicacions realitzades pel club,
siga com siga el mitjà utilitzat.

•

Obtindre els millors resultats possibles en la competició.

•

Incloure el logo de la FPCV al costat dels logos dels altres
patrocinadors/col·laboradors en la web del club o altres mitjans de
difusió de xarxes socials, en el cas que el club les tinguera.

•

L'equipament de l'equip haurà d'incloure en totes les seues versions de
competició un pegat amb el logo seleccionat per la FPCV en el pit de les
dimensions 9 cmx7,5 cm (mínim). La ubicació del mateix haurà de ser
uniforme amb la resta de patrocinadors i se situarà en la part frontal del
tors i en la franja superior del pit.

•

Representar en tot moment, tant fóra com dins de la pista, a la FPCV i
els seus valors.

Els valors de la federació són:

Respecte a la persona, Integració i Diversitat
Afany de superació
Perseverança
Treball en equip (Cooperació)

Humilitat
Confiança
Honradesa i Honestedat
Lleialtat

COM S'HA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓ A la FPCV?

Una vegada celebrat el Campionat, el club haurà de fer arribar per correu
electrònic a tecnificacion@padelcv.com la següent documentació:

•

Factures o tiquets originals.
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•

Relació de jugadors/as participants assenyalant la seua condició de
tindre la llicència per la FPCV i de seleccionable per la FPCV i el
percentatge que representen.

•

Documentació gràfica amb imatges de totes les peces de l'equipament
amb el logo de la FPCV i dels jugadors durant la competició vestits amb
aquests equipaments.

•

Dossier resumeixen de les comunicacions realitzades pel club i de la
repercussió en altres mitjans.

El termini màxim per a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda serà de 2
mesos després de la finalització de la competició.

Logo seleccionat per la FPCV per a la temporada 2021
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