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València a 18 de novembre de 2021 

CIRCULAR Núm. 23 / 2021 

ASSUMPTE: REGULACIÓ DE LES AJUDES PER ALS   
EQUIPS QUE REPRESENTEN LA FECV EN 
ELS CAMPIONATS D'ESPANYA D'EQUIPS 

Estimats amics: 
 
Per la present circular es regulen les ajudes que percebran els clubs classificats que 
acudisquen a disputar els Campionats d'Espanya de clubs en les seues diferents divisions 
com a representants de la Comunitat Valenciana. Queden exempts d'aquestes ajudes els 
equips que van pel seu compte (no classificats). 

Les ajudes establides es justificaran en concepte de despeses d'allotjament i/o 
desplaçament i s'abonaran contra factures presentades.  Els requisits són: 

 Que el club haja participat en la màxima categoria Autonòmica corresponent.  
 Que el club haja participat en el Campionat d'Espanya corresponent. 
 Les ajudes no són acumulables i un club no pot percebre dues ajudes si només 

participa amb un equip, aplicant-se la de major quantia. 
 Si un club no va al Campionat d'Espanya les ajudes no es traslladen a un altre club. 

Els imports de les ajudes són: 

a) Divisió d'Honor Comunitat Valenciana a ritme estàndard: 
 Campió de Divisió d'Honor:  .......................................................  1.000 € 
 Subcampió de Divisió d'Honor:  ..................................................    750 € 
 Tercer classificat de Divisió d'Honor:  .........................................     500 € 

b) Equips classificats en l'edició anterior en els propis Campionats d'Espanya de Clubs 
a ritme estàndard: 

 Participant en Divisió Honor:  ......................................................    750 € 
 Participant en 1a Divisió:  ...........................................................    600 € 
 Podi en 2a Divisió en l'edició anterior:  .......................................    500 € 

c) Campionats d'Espanya a ritmes no estàndard: 
 Campió Autonòmic:  ...................................................................   250 € 
 Subcampió Autonòmic:  ..............................................................   200 € 
 Tercer classificat Autonòmic: ......................................................    150 € 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Signat: José A. Polop Morales 
Secretari General FECV 
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