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PROGRAMA D´AJUDES ALS ESPORTISTES ELIT, ALT RENDIMENT I ALT NIVELL 

BAREMACIÓ DE LES VALORACIONS SOL.LICITUDS CURS 2018/2019 

 

 

Per resultats esportius: Un màxim de 80 punts. 

- Esportistes d'Alt Nivell en l'actualitat: 10 punts 

- Esportistes que figuren en els DOGV del 2018 com a esportistes d'elit de la CV: 

- Nivell A: 10 punts 

- Nivell B: 5 punts 

- Esportistes convocats a seleccions nacionals en els anys 2018 o 2017, i esportistes d´alt rendiment 

en 2018: 10 punts per a SN o AR a) o b), i 5 punts per a AR c), d), e), f) o g). 

- Esportistes que hagen participat en els Jocs Olímpics o Paralímpics del 2016, Universíades del 2017 

i/o Campionats del Món Universitaris del 2018, es valorarà el millor resultat obtingut seguint el 

següent barem: 

- Medalla d'or: 30 punts 

- Medalla de plata: 20 punts 

- Medalla de bronze: 15 punts 

- Per participació sense obtenció de medalla: 10 punts 

-  Esportistes que hagen participat en els Jocs Europeus Universitaris de 2018 i/o en els Campionats 

d’Europa Universitaris del 2017, es valorarà el millor resultat obtingut seguint el següent barem: 

- Medalla d'or en 2018: 15 punts, i en 2017: 5 punts 

- Medalla de plata en 2018: 10 punts, i en 2017: 3 punts 

- Medalla de bronze en 2018: 5 punts, i en 2017: 2 punts 

- Esportistes que hagen participat en els campionats d'Espanya Universitaris l'any 2018, es valorarà 

el millor resultat obtingut seguint el següent barem: 

- Medalla d'or: 20 punts, i 15 si és un resultat per equips en un esport individual. 

- Medalla de plata: 15 punts, i 10 si és un resultat per equips en un esport individual. 

- Medalla de bronze: 10 punts, i 5 si és un resultat per equips en un esport individual. 

- En els esports en què no s´hagen organitzat campionats d'Espanya universitaris, es valorarà el 

millor resultat obtingut en els campionats d´Espanya federats de l’any 2018. 

- Medalla d'or o 1r RN: 20 punts 

- Medalla de plata o 2n RN: 15 punts 

- Medalla de bronze o 3r RN: 10 punts 

 

Per expedient acadèmic: Un màxim de 20 punts. 

La puntuació s'estableix en funció del percentatge de crèdits aprovats respecte al nombre de crèdits 

matriculats durant el curs anterior. 

- Entre 80% - 100% ---- 20 punts   - Entre 30% - 44% ------ 8 punts 

- Entre 60% - 79% ----- 15 punts   - Entre 20% - 29% ------ 4 punts 

- Entre 45% - 59% ----- 10 punts   - Menys del 20% ---------0 punts 

 

 

En el cas d´empat en la puntuació total que supose superar el nombre d´ajudes economiques oferides, 

es desempatara tenint en compte: 

1º. Als esportistes que hagen sigut seleccionats per la selecció espanyola l´any 2018. 

2º. Als esportistes que hagen obtingut resultats esportius en els Campionats d´Espanya Universitaris 

de 2018, pel següent ordre: or, plata i bronze. 

 


