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- Convocatòria. 
 
L’FCA convoca per aquesta temporada unes ajudes pels esportistes/pilots que participin en el 
Campionat de Catalunya de Kàrting 2022. L’FCA concedirà unes ajudes econòmiques als 
esportistes/pilots que participin, com a mínim, en totes les proves (mítings) o en totes menys 
una de les proves celebrades i puntuables pel Campionat de Catalunya de Karting 2022, i que 
compleixin amb tots els requisits/condicions establerts en aquesta convocatòria. 
 
 
- Introducció. 
 
Conscients que el kàrting és la base i pedrera de l’automobilisme esportiu i és porta d’accés de 
les noves generacions al nostre esport, la FCA sempre ha fet un esforç  en el foment i promoció 
del kàrting català. Fins ara, s’ha destinant una important partida pressupostària en ajudar a 
l’organització de les proves, però tot i això es considera important poder ajudar directament als 
esportistes, motiu pel qual es convoquen les presents ajudes per aquest 2022 amb el suport de 
la Secretaria General de l’Esport, esperant que també puguin continuar en un futur. 
 
 
- Aspirants. 
 
Poden ser aspirants a aquestes ajudes tots els esportistes/pilots que compleixin amb els 
requisits/condicions establertes en aquesta convocatòria i presentin la preceptiva sol·licitud a 
l’FCA.   
 
 
- Sol·licitud. 
 
Els aspirants, que vulguin ser beneficiaris de les ajudes, hauran d’enviar una sol·licitud a la 
FCA. Com annex número 1 s’adjunta a la present convocatòria el model de sol·licitud.  
També s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del DNI de l’esportista/pilot i del 
Representant Legal (en el cas que el pilot sigui menor d’edat).  
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de juliol de 2022. 
 
La sol·licitud s’haurà d’enviar, totalment omplerta i signada a l’adreça electrònica: gema@fca.cat 
 
 
- Proves del Campionat de Catalunya de Kàrting objecte de la present convocatòria.  
 
Les ajudes es concediran als esportistes/pilots que participin, com a mínim, en totes les proves 
(mítings) o en totes menys una de les proves celebrades i puntuables pel Campionat de 
Catalunya de Kàrting 2022, sempre i quan es compleixin amb tots els requisits/condicions 
establerts en la present convocatòria. 
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- Ajuda econòmica. 
 
Els esportistes/pilots que compleixin amb tots els requisits/condicions establerts en aquestes 
bases, tindran dret a unes ajudes econòmiques segons les següents valoracions: 
 

- Es lliurarà una quantitat econòmica única de 400 Euros* per esportista/pilot que es 
comprometi a la participació com a mínim, en totes les proves (mítings) o en totes menys 
una de les proves que es celebrin i puntuïn pel Campionat de Catalunya de Kàrting 
2022, en les categories Mini, Júnior, Sènior i KZ. 

- Abans del 30 de setembre de 2022 i prèvia recepció de la documentació, que en el seu 
cas exigeixi la FCA als interessats, es procedirà al pagament de l’ajuda. 

- Aquestes ajudes queden sotmeses a la normativa legal aplicable*. 
 
* tal i com es preceptiu, s’aplicarà sobre aquest import la retenció del 15% 
 
- Requisits/condicions de l’esportista/pilot per a poder ser beneficiari. 
 

- Esportista/pilot de la categoria Mini, Júnior, Sènior o KZ. 
- Enviar la sol·licitud totalment omplerta i signada. 
- Posseir llicència FCA. 
- Que assumeixi el compromís de participar, com a mínim, en totes les proves (mítings) o 

en totes menys una de les proves que es celebrin i puntuïn pel Campionat de Catalunya 
de Kàrting 2022, incloses en el Calendari Oficial FCA, i realitzi un pagament a compte 
dels drets d’inscripció de 2 proves (és a dir 190€)**, que es destinaran al pagament de 
les inscripcions de 2 proves que es celebrin a Catalunya durant el 2022. 

- La participació en una prova del Campionat de Catalunya de Kàrting 2022 quedarà 
acreditada mitjançant la Llista Oficial d’Autoritzats a prendre la sortida, signada pels 
Comissaris Esportius de la prova***. 

- L’esportista/pilot haurà de portar obligatòriament tres enganxines de la FCA al Kart (una 
al pontó frontal del kart i una a cada pontó lateral del kart). La col·locació de les 
enganxines es comprovaran pels Comissaris Tècnics en el moment de les Verificacions 
Tècniques de cada prova.  

 
** En el cas que el pilot no disputi les proves compromeses no es retornarà el pagament a 
compte. 
*** la no participació a alguna de les proves pendents de celebrar en el moment de rebre l’ajut 
pot suposar, a criteri únic i exclusiu de la FCA, la pèrdua del dret a rebre ajuts futurs 
 
- Imatge i publicitat obligatòria. 
 
El kart haurà de portar tres enganxines de la FCA, situades una al pontó frontal i una a cada 
pontó lateral del kart. 
Els interessats, han de sol·licitar les enganxines en el moment de les verificacions 
administratives de la prova.  
 
Barcelona, 10 de juliol de 2022.  
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- ANNEX Núm. 1 - Sol·licitud per a ser Beneficiari de les Ajudes i Acceptació de Condicions – 

 
 

El Sr.  en condició de Pilot 

El Sr.  en condició de Representant Legal  

 
Declaren: 
 

- Que han llegit, comprenen i accepten sense cap reserva les Bases de la Convocatòria 
d’Ajudes pels Campionats de Catalunya de Kàrting de l’FCA 2022. 

- Que accepten que han de complir tots els requisits/condicions, exigits i establerts en les 
Bases de la convocatòria, per a poder ser beneficiaris i que la manca de qualsevol 
d’aquests comportaria no tenir dret a les ajudes previstes. 

- Que es comprometen expressament a participar, com a mínim, en totes les proves 
(mítings) o en totes menys una de les proves que es celebrin i puntuïn pel Campionat de 
Catalunya de Kàrting 2022 

 
Sol·liciten: 
 

- Poder ser admesos i poder ser beneficiaris de les Ajudes pels Campionats de Catalunya 
de Kàrting convocat per l’FCA per la present temporada 2022. 

 

Nom i cognoms del pilot:  

DNI del pilot:  

Data de Naixement:  

Nom i cognoms 
del Representant Legal: 

 

DNI del Representant:   

Telf. de contacte:  

Adreça electrònica (a/e):   

Adreça postal 

 
 
 
 

 
Lloc i data: 
 

Signatura 
Esportista/Pilot 

Signatura 
Representant legal 

 


