AJUDA A JUGADORS FPCV PER A LA
PARTICIPACIÓ EN LES PROVES DE
CATEGORIA ABSOLUTA DELS
CIRCUITS INTERNACIONALS,
CAMPIONAT D'ESPANYA I DEL MÓN
PER PARELLES 2022
-Àrea de Tecnificació de la FPCV-

QUINS JUGADORS PODEN OPTAR A L'AJUDA?
Els requisits per a Sol·licitar aquesta ajuda són:
•

Tindre llicència per la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana
(FPCV) en vigor l'any en curs i l'anterior.

•

Finalitzar la temporada anterior entre els 20 primers llocs del rànquing
FPCV masculí i femení en categoria absoluta. El Rànquing que es tindrà en
compte serà el publicat després de la incorporació dels resultats de l'últim
torneig puntuable per a eixa temporada.

•

Ser seleccionable per la FPCV per a participar en el Campionat d'Espanya
per Seleccions Autonòmiques.

•

No tindre cap deute pendent de pagament amb la FPCV.

•

No haver tingut la llicència inhabilitada per una sanció disciplinària de més
d'un mes, durant els 18 mesos anteriors a la sol·licitud de l'ajuda.

•

Complir amb el Reglament Disciplinari i de Comportament de la Selecció
Autonòmica de la Comunitat Valenciana.

•

Comprometre's a participar en el Circuit WPT, Campionat d'Espanya
Absolut i del Món per parelles, competint en un mínim de 7 proves.

QUINS TORNEJOS ESTAN INCLOSOS EN AQUESTA AJUDA?
•

El Torneig haurà de celebrar-se a més de 100 km del seu domicili
habitual i fora de la Comunitat Valenciana.

•

Aquesta ajuda inclou tots els tornejos absoluts per parelles dels
circuits internacionals, campionat d'Espanya i del món. Actualment proves
del circuit WPT i Campionat d'Espanya Absolut i del Món per
parelles.

•

Nota. La referència a tornejos de circuits internacionals inclou els corresponents a WPT encara que
els mateixos se celebren a Espanya, amb els requisits d'aquest apartat, celebrar-se a més de 100
km del domicili habitual i fora de la Comunitat Valenciana

QUINES AJUDES DÓNA LA FEDERACIÓ?
1. Ajuda per Participació de 50 € per cada prova en la qual es participe
de les competicions abans referides i que es disputen al llarg de l'any
2022.
Aquesta ajuda es podrà atorgar per a un màxim, per jugador, de 7
proves del circuit internacional WPT i per als Campionats Absoluts
d'Espanya i del Món, que se celebren l'any natural 2022.
2. Ajuda per Resultats Esportius, tenint en compte el Rànquing WPT
després de l'última actualització de la temporada 2022:
-

De l'1 al 8: 2.000€

-

Del 9 al 16: 1.500€

-

Del 17 al 32: 1.000€

-

Del 33 al 50: 500€

3. Ajuda en espècie, per als 10 primers llocs del rànquing FPCV masculí
i femení en categoria absoluta, l'Assegurança d'Accidents
Esportius subscrit amb AXA SEGURS SA, ASSEGURANCES I
REASSEGURANCES (Ripoll i De Prado) serà a càrrec de la FPCV
durant tota la temporada.
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QUINS TRÀMITS I TERMINIS S'HAN DE COMPLIR?
Abans del 28 de gener de 2022 els jugadors sol·licitaran la seua inclusión
en el Programa d'Ajudes de la FPCV, emplenant el document que a aquest
efecte s'adjunta a les presents bases.
La FPCV registrarà les sol·licituds que complisquen amb els requisits requerits
en aquestes bases i les valorarà tenint en compte criteris de resultats
esportius, comportament i de representació d'imatge i valors de la FPCV.
Una vegada acceptada la sol·licitud, es comunicarà tal acord al jugador
sol·licitant per a procedir a la signatura de l'acord de compromisos entre la
FPCV i el jugador, incorporant-se una vegada signat al programa d'ajudes de
la FPCV.
La liquidació de les quantitats resultants de l'aplicació d'aquest programa
d'ajudes es realitzarà durant el mes de desembre, per la qual cosa abans de
l'inici del Màster Autonòmic Absolut de l'any en curs, hauran de presentar
correctament emplenat el document de liquidació que s'adjunta a les presents
bases, juntament amb l'original dels justificants de despeses susceptibles
d'acceptació i que es desglossen en el següent punt. En cas que l'esportista
així ho sol·licite, també es podrà justificar mitjançant l'emissió de la
corresponent factura amb els conceptes correctes que li seran facilitats per la
FPCV.
En el cas de no competir en un mínim de 7 proves anuals, el jugador/a s’obliga
a compensar a la FPCV per l'import del cost del segur contractat, el qual serà
deduït de la resta d'ajudes o premis que el jugador/a haja de rebre de la
FPCV.
COM ES PODEN JUSTIFICAR LES DESPESES QUE COBREIX L'AJUDA?
1. Mitjançant factura emesa per l'esportista a nom de la Federació de
Pàdel de la Comunitat Valenciana, incorporant els conceptes correctes
que aquesta li indique. Aquesta forma porta aparellada la corresponent
retenció d'IRPF, per al seu ingrés en l’AEAT.
2. Mitjançant full de despeses amb l'original de les factures o tiquets de
despeses en les quals s'incórrega durant els dies de la competició.
Les despeses susceptibles de justificació són les de manutenció, hotel,
gasolina, inscripció al torneig i desplaçaments en transport públic.
Únicament s'abonaran les quantitats degudament justificades i que es
troben correctament incorporades al document de liquidació
•

L'ajuda percebuda per Resultats en funció de Rànquing WPT únicament es
podrà justificar mitjançant l'emissió de la corresponent factura.
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QUINES SÓN LES OBLIGACIONS DEL JUGADOR QUE HA REBUT L'AJUDA?
Les obligacions del jugador/a que rep l'ajuda són les següents:
•

Jugar un mínim de 7 proves anuals del Circuit WPT, Campionat d'Espanya
i/o Campionat del Món.

•

Inscriure's i participar en la prova sobre la qual es justificarà l'ajuda.

•

Obtindre els millors resultats possibles en la citada competició.

•

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

•

Acudir a les concentracions, entrenaments i altres activitats de la Selecció
Autonòmica FPCV corresponent en cas de ser convocat.

•

Acudir al Campionat de Seleccions Autonòmiques corresponent,
representant a la selecció de la Comunitat Valenciana, en el cas de ser
convocat.

•

Complir amb el Reglament disciplinari i de comportament de la Selecció
Autonòmica de la FPCV.

•

El jugador haurà d'incloure en tots els seus equipaments de competició un
pegat amb el logo de la FPCV. La ubicació i dimensió del mateix haurà
de situar-se en un dels deu espais habilitats per a això segons la nova
Normativa sobre Uniformes de Joc i Publicitat emesa pel World Pàdel Tour.
La FPCV facilitarà a cada jugador els logos en format vectorial.

•

El Jugador haurà de participar en almenys El Jugador deberá participar en
al menys el 50% dels tornejos puntuables per al nou “Ranking
FPCV”, y obligatoriament en el Campionat Autonòmic Absolut de la
C. Valenciana y al MÀSTER Autonòmic. No es computaran aquells
tornejos en els quals el jugador realitze W.O. en primera ronda o existisca
un W.O. injustificat en la resta de rondes. Als jugadors que no puguen
participar en el Circuit Autonòmic de la FPCV per tindre
exclusivitat absoluta amb WPT per qüestions de rànquing, se'ls
computarà cada prova del circuit autonòmic en la qual no hagen
pogut participar com si ho hagueren fet.

•

Col·laborar en la mesura que siga compatible amb el calendari de
competició del jugador, en les jornades de tecnificació organitzades per
la FPCV a les quals siga convocat i en qualsevol altra acció promocional,
amb la finalitat de traslladar els valors de la competició i l'esforç als
nostres menors.

•

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

En cas d'incompliment d'alguna de les obligacions per part del
jugador sol·licitant, aquest perdrà tot dret a la percepció dels imports
corresponents a aquesta Ajuda.
Logo seleccionat per la FPCV per a aquesta temporada:
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