CONVOCATÒRIA 2019
Fase 1: Kàrting Internacional (CIK-FIA , WSK Super Master
Series)
- Convocatòria.
Es convoca per aquesta temporada 2019 un Programa d’Ajudes pels Campionats
Internacionals de kàrting. Aquest programa preveu un sistema d’ajudes econòmiques als
pilots que, complint amb una sèrie de requisits establerts en aquesta convocatòria, participin
en determinades proves de Campionats Internacionals de Kàrting.
Tenint present la situació actual i que no es disposa dels recursos econòmics
necessaris per fer front a les ajudes, la FCA publica la present convocatòria per tenir
previst el sistema d’ajudes pel cas que es rebi la corresponent dotació. Per tant
aquesta convocatòria té un caràcter condicionat i no és vinculant per la FCA, tot i que,
com en els darrers anys, esperem rebre els fons necessaris per poder concedir les
ajudes previstes.

- Aspirants.
Poden ser aspirants a aquestes ajudes tots els pilots catalans que compleixin amb els
requisits establerts en aquesta convocatòria i presentin el preceptiu dossier.

- Dossier.
Els aspirants hauran de remetre un dossier, al domicili social de la FCA, en el termini de 1
mes des de la publicació d’aquesta convocatòria (web FCA), on consti la sol·licitud a ser
beneficiari del Programa d’Ajudes dels Campionats Internacionals de Kàrting (Annex núm. 1
d’aquesta convocatòria), a més s’haurà d’acompanyar una presentació i palmarès del pilot,
el pressupost i el programa esportiu de la temporada 2019.
També s’haurà d’adjuntar al dossier una fotocòpia del DNI del Pilot i del Representant Legal
(en el cas que el pilot sigui menor d’edat).
A l’acabament d’aquest termini de presentació de dossiers, la FCA publicarà la llista
d’aspirants.

- Proves dels Campionats Internacionals de Kàrting 2019, objecte de la present
convocatòria.
Les ajudes es limitaran als Campionats internacionals dels CIK/FIA i els WSK Super Master
Series que s’indiquen a continuació:
-Campionats del Món
08.09.2019 – Alahärmä (FIN) CIK-FIA World OK Championship
08.09.2019 – Alahärmä (FIN) CIK-FIA World OK-Júnior Championship
22.09.2019 – Lonato (ITA) CIK-FIA World KZ Championship
22.09.2019 – Lonato (ITA) CIK-FIA Int’l KZ2 Super Cup
-Campionats d’Europa
21.04.2019 – Angerville (FRA) CIK-FIA European OK Championship –1a
21.04.2019 – Angerville (FRA) CIK-FIA European OK-Junior Championship -1a
05.05.2019 – Wackersdorf (DEU) CIK-FIA European KZ Championship –1a
05.05.2019 – Wackersdorf (DEU) CIK-FIA European KZ2 Championship -1a
19.05.2019 – Genk (BEL) CIK-FIA European OK Championship –2a
19.05.2019 – Genk (BEL) CIK-FIA European OK-Junior Championship –2a
02.06.2019 – Kristianstad (SWE) CIK-FIA European OK Championship –3a
02.06.2019 – Kristianstad (SWE) CIK-FIA European OK-Júnior Championship –3a
16.06.2019 – Sarno (ITA) CIK-FIA European KZ Championship –2a
16.06.2019 – Sarno (ITA) CIK-FIA European KZ2 Championship -2a
21.07.2019 – Le Mans (FRA) CIK-FIA European OK Championship –4a
21.07.2019 – Le Mans (FRA) CIK-FIA European OK-Junior Championship –4a
-WSK Super Master Series 2019

03.02.2019 – Adria (ITA) OK, OK-Junior, KZ2
24.02.2019 – Lonato South Garda (ITA) OK, OK-Junior, KZ2
10.03.2019 – La Conca (ITA) OK, OK-Junior, KZ2
24.03.2019 – Sarno (ITA) OK, OK-Junior, KZ2
(segons el calendari de la CIK-FIA 2019, així com les possibles modificacions que, en el seu
cas es puguin introduir oficialment).

- Sistema de l’ajuda econòmica.
Els pilots admesos i que tinguin dret a les ajudes del programa, es beneficiaran d’unes
dotacions econòmiques segons les següents valoracions:
S’estableixen uns punts d’ajuda de la forma següent:
Campionat / Copa

Atribució de punts (acumulables)

Campionat del Món CIK-FIA 1 punt si es
Campionat d’Europa CIK-FIA classifica per
la Final
1 punt si es
Super Master Series - WSK classifica per
la Final

1 punt si es
1 punt si es
classifica entre classifica entre els
els 10 primers
3 primers
1 punt si es
1 punt si es
classifica entre classifica entre els
els 10 primers
3 primers

Valor del punt
(provisional)
1000,00 €
500,00 €

600,00 € Prima de participació per míting, sempre que sigui fora de l’estat espanyol

- El valor definitiu del punt es calcularà al final de la temporada d'acord amb: la subvenció
rebuda del Consell Català de l'Esport, amb el total de beneficiaris, amb el total dels punts
acumulats i amb el total de les primes de participació.
- A efectes d’adjudicació de punts al míting compost de dues proves independents, es tindrà
en compte el millor resultat de les dues proves.
- La FCA, una vegada comprovats els resultats, procedirà al pagament a final d’any i un cop
cobrada la subvenció del Consell Català de l'Esport.
- Requisits/condicions del sol·licitant per a poder ser beneficiari.
-

-

-

-

Posseir llicència FCA homologada per la RFEdA.
Residència habitual a Catalunya.
Que compleixin una edat màxima de 18 anys durant aquesta temporada 2019.
Pels Campionats del Món, que participin durant la temporada 2019, com a mínim, a
un míting d’algun Campionat de Món, de les proves previstes en el calendari de
Kàrting d’aquesta convocatòria.
Pels Campionats d’Europa, que participin durant la temporada 2019, com a mínim, a
dos mítings d’algun Campionat d’Europa, de les proves previstes en el calendari de
Kàrting d’aquesta convocatòria.
Per les WSK Master Series, que participin durant la temporada 2019, com a mínim, a
dos mítings de les WSK MAster Series, de les proves previstes en el calendari de
Kàrting d’aquesta convocatòria.
Portar la imatge de la FCA al mono i al kart (segons indicacions de la FCA).
Després de cada prova en la que el pilot competeixi, s’haurà d’enviar a la FCA, un
document on consti la participació, resultats i fotografia (on s’apreciï el brodat de la
FCA al mono i l’adhesiu al kart). En el cas que no s’enviï aquest document,
s’entendrà que el pilot no hi ha participat.

- Identificació i imatge obligatòria.
El pilot haurà de portar el logotip de la FCA brodat a la part superior davantera de la granota
de competició.
El kart haurà de portar dos adhesius del logotip de la FCA, situades al “pontó” frontal (una a
la part esquerra i l’altra a la dreta d’aquest “pontó”.
Els interessats, han de sol·licitar els brodats i els adhesius a la FCA. La sol·licitud d’aquest
material es farà, com a mínim, la setmana anterior a la setmana de celebració de la
competició.

Barcelona, 23 de gener de 2019.

PROGRAMA D’AJUDES CAMPIONATS INTERNACIONALS DE
KÀRTING. CONVOCATÒRIA 2019
- ANNEX Núm. 1 - Formulari de Sol·licitud per a ser Beneficiari del
Programa 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 la normativa de la
convocatòria del Programa d’Ajudes pels Campionats Internacionals de Kàrting de la
FCA
Que compleixen tots els requisits exigits i establerts en la convocatòria per a poderne ser beneficiaris i que la manca de qualsevol d’aquests comportaria no tenir dret a
les ajudes previstes.

Sol·liciten:
-

Poder ser admesos a la llista d’aspirants i poder ser beneficiaris del Programa
d’Ajudes pels Campionats Internacionals de Kàrting convocat per la FCA per la
present temporada.

Nom i cognoms del pilot
DNI del pilot
Data de Naixement
Nom i cognoms
del Representant Legal
DNI del Representant
Telèfon de contacte
Fax
Adreça correu electrònic
Adreça postal

Signatura
Pilot
Lloc i data:

Signatura
Representant legal

