
 

 

BEQUES de tecnificació per la temporada 2016-17 
Marques aconseguides des de l'1/10/2015 fins al 30/09/2016 

 
 

1) Jornades de Campionat de Catalunya de Clubs absolut a l'aire lliure 
(aplicable a Cadets, Juvenils, Júniors, Promeses, Sèniors i Veterans):  
- 10% dels punts aconseguits. En la jornada final es calcularan els punts 
corresponents a la marca aconseguida. Les probes de relleus no contabilitzen.  
 
2) Millors marques (en una sola prova i sempre que hagin estat disponibles 
per a les jornades de Lliga si són convocats). Acumulable al punt número 
1. Aplicable a Juvenils, Júniors, Promeses, Sèniors i Veterans. 

- Més de 700 i menys de 800 punts = 25 euros. 
- Més de 800 i menys de 900 punts = 35 euros. 
- Més de 900 punts = 45 euros. 
 

3) Equips de Cros Absolut classificats al Campionatd'Espanya: se'ls 
subvenciona part del cost del viatge si el campionat és fora de Catalunya. 
 
4) Veterans. Millors marques en una sola prova: 

- Curses:   Més de 83 i fins 88% = 40 euros. 
 Més de 88 i fins 93% = 50 euros. 
 93 % i més = 60 euros. 

- Salts:   Més de 70 i fins 75% = 40 euros. 
 Més de 75 i fins 80% = 50 euros. 
 80% i més = 60 euros. 

- Llançaments:  Més de 45 i fins 49% = 40 euros. 
 Més de 49 i fins 53% = 50 euros. 
 53 % i més = 60 euros. 
 

5) Juvenils, Júniors, Promeses i Sèniors (cros , pista coberta i airelliure): 
- PodiCampionat de Catalunya: 1º=75€, 2º=50€, 3º=25€ 
- PodiCampionatd'Espanya: 1º= 100€, 2º=75€, 3º= 50€ 
 

6) Subvenció viatge a Campionat d'Espanya amb seu fora de Catalunya 
(necesari aportar factures justificativas a nom del Club): 

- Classificat per marca per anar: 25% amb un màxim de 100€. 
- Classificat entre els 8 primers: 50% amb un màxim de 200€. 
- Medallista: 100€ amb un màxim de 400€. 
 

** Totes les beques seràn descomptes de la quota del CANB corresponent al atleta, 
es a dir, la beca máxima será el import total de la seva quota. Qualsevol dubte 
relacionat amb aquest reglament consulteu amb el coordinador tècnic del CANB. 
 


