Projecte ajudes jugadors d’elit FCP 2017

La FCP continua amb el projecte d’ajudes anuals als millors jugadors del nostre Circuit.
Els jugadors susceptibles d’integrar-se en aquest projecte han de complir els següents
requisits:
•
•

•

•

•
•
•

Tenir llicència catalana amb un mínim de 3 anys d’antiguitat.
No haver renunciat mai a cap convocatòria de la selecció catalana. La renúncia en
qualsevol moment a la participació en qualsevol activitat de qualsevol selecció
significaria la cancel·lació automàtica i instantània de qualsevol ajut.
Haver defensat a la selecció catalana, en qualsevol de les categories a la que hagi estat
convocat, els 2 darrers anys (a excepció d’aquells jugadors que no ho hagin pogut fer
per lesió).
Participar de manera regular al Circuit Català (a excepció d’aquells jugadors que ho
tinguin expressament prohibit pel circuit professional WPT. En aquests casos, totes les
proves per parelles que WPT permeti disputar més enllà de les seves, hauran de
disputar-se al Circuit Català, a excepció del Campionat d’Espanya per parelles).
La participació regular al Circuit Català queda definida per la inscripció en un mínim de
14 proves anuals de categoria Or o superior, no comptabilitzant-se aquelles on es
produeixi un abandonament que no sigui per lesió.
Demostrar, mitjançant a presentació d’un programa d’entrenaments i un calendari de
competició anual, la dedicació a la competició de manera prioritària.
Acreditar una classificació al rànkin WPT a 31 desembre entre les 16 millors jugadores
en cas de jugadores i dels 25 primers entre els jugadors.
Tenir l’aprovació expressa de la Junta Directiva.

Les beques per al 2017 s’estableixen de la manera que segueix:
•
•
•
•

Ajudes en l’organització dels entrenaments i calendari de competició.
Ajudes en la cerca de patrocini.
En general qualsevol ajuda tan esportiva com extra esportiva que pugui afectar als
entrenaments i la competició i on la FCP pugui tenir alguna influència.
Ajudes econòmiques en concepte d’ajudes a l’entrenament o desplaçaments a
tornejos en les següents quantitats:
o Categoria A) Jugadors entre la posició 9ª i 25ª i jugadores situades entre la 9ª i
16ª posició al rànking WPT. 5.000€
o Categoria B) Jugadors i jugadores situats entre la 5ª i la 8ª posició al rànking
WPT. 4.000€ per jugador
o Categoria C) Jugadors i jugadores situats entre la 1ª i la 4ª posició al rànking
WPT. 4.000€ per jugador

Contrapartides dels jugadors:
•
•

Participar en 4 clínics anuals, de dues hores i amb despeses de desplaçament pagades,
de manera gratuïta, que la FCP organitzi.
Bordar o serigrafiar el logotip de la FCP en totes les peces de roba de competició.

Per aquells jugadors menors de 23 anys, i que no compleixin els requisits anteriors,
s’estableixen unes modificacions al reglament anterior:
•

El rànking per accedir a les beques serà el següent:
o Menors de 23 anys
▪ Categoria MM-A) Nois. Rk WPT top 80 i Rk FCP top 16
▪ Categoria MF-A) Noies. Rk WPT top 25 i Rk FCP top 10
o Menors de 21 anys
▪ Categoria MM-B) Nois. Rk WPT top 100 i Rk FCP top 22
▪ Categoria MF-B) Noies. Rk WPT top 45 i Rk FCP top 14

•

La obligatorietat d’haver jugat amb la selecció catalana els dos darrers anys no es
contempla per aquests jugadors. Aquesta clàusula queda substituïda per haver
disputat un mínim de 14 tornejos del Circuit Català en cadascun dels 2 darrers anys (3
anys en el cas dels jugadors sub-23).

•

Quanties de les beques en concepte d’ajudes a l’entrenament o desplaçaments :
o Categoria MM-A). 3.000€
o Categoria MF-A). 3.000€
o Categoria MM-B). 3.000€
o Categoria MF-B). 3.000€

•

A les beques (o contrapartides demandades als jugadors becats segons els casos)
s’haurà d’afegir la participació en l’Escola sub-23 de la FCP (per aquells jugadors que
resideixen a BCN).

Nota: Cal sumar a les ajudes als sub-23 les possibles ajudes si l’acord de col·laboració amb WPT
per una 2ª edició del Circuit sub-23 (o el seu successor) tira endavant.

