Reglament d’alt rendiment esportiu d’esportistes de Flotes del Club Nàutic El
Balís
DESCRIPCIÓ:
El programa va destinat a socis del Club Nàutic El Balís amb l’objectiu de facilitar ajudes
econòmiques als regatistes de les flotes Optimist, 420, Laser, Europa i Windsurf que tinguin un
alt rendiment esportiu en les competicions oficials nacionals (Campionat i Copa d’Espanya) e
internacionals (Europeus i Mundials).
Responsables del seguiment del programa:
Coordinació Tècnica de Flotes
DOTACIÓ ECONÒMICA TOTAL DEL PROGRAMA 2018
3.000€ totals.
ADJUDICACIÓ D’AJUTS
L’avaluació dels projectes presentats serà efectuada per una comissió formada per la Comissió
Esportiva de la Junta del Club.
El seguiment anual del regatista el realitzarà el coordinador tècnic. La valoració es farà per punts.
El valor econòmic del punts serà la divisió entre el valor econòmic total y la suma total del punts
de tots els regatistes. A més a més ponderat al total de competidors en cada flota per campionat.
La totalitat de punts de cada regatista serà un proporcional equivalent en diners respecte al total
assignat cada any.
Valoració per punts, tal i com indica la següent taula:
CONCEPTE
Classificació Equip Català Copa Optimist
Classificació Campionat Espanya Optimist
Classificació Europeu (classificació tancada)
Classificació Mundial (classificació tancada)
Podi Campionat Espanya per categoria
Podi Campionat Espanya Absolut
Podi Copa Espanya per categoria
Podi Copa Espanya Absolut
Campionat Espanya/ Podi Mundial per Equips
Podi Europeu
Podi Europeu per Categoria
Podi Mundial
Podi Mundial per Categoria
4º a 10º Mundial de la general
4º a 10º Europeu de la general

Puntuació
1 punt
1 punt
2 punts
3 punts
1 punt
3 punts
1 punt
3 punts
1 punt
4 punts
2 punts
6 punts
3 punts
3 punts
2 punts

CONDICIONS – OBLIGACIONS
Els regatistes hauran d’inscriure’s a totes les competicions i esdeveniments com a Club Nàutic El
Balís.
En els lliuraments de trofeus, fotografies, esdeveniments socials/federatius, rodes de premsa,
entrevistes... hauran de dur equipament amb el logo del club. Serà el club qui facilitarà aquest
equipament.
Els regatistes hauran d’informar puntualment dels resultats obtinguts, entrevistes, etc... a la
coordinació tècnica per poder fer-ne difusió en els mitjans que cregui oportú el club.
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