BASES PREMIS 12 N
L’Assemblea General de la FCEDF va aprovar, en data 22/07/2021, la proposta presentada per la
Junta Directiva, d’establir, amb motiu de la celebració dels 50 anys de la seva fundació, uns
guardons de caràcter anual.
Aquests premis tindran per nom PREMIS 12-N, en record del 12 de Novembre del 1970, data en
que foren aprovats els primers estatuts de la nostra federació.

1. OBJECTE
L'objecte dels Premis 12N és reconèixer a aquelles persones o entitats que hagin destacat pels
seus mèrits esportius o de foment i promoció de l’esport de persones amb discapacitat física dins el
territori català, nacional i/o internacional.

2. ÀMBIT TERRITORIAL
L'àmbit territorial dels presents Premis és Catalunya, podent participar totes aquelles persones
físiques, clubs i entitats que operin i visquin o tinguin la seu de l’entitat a Catalunya.

3. CANDIDATURES
Els premis anuals establerts són els següents:
- Millor Esportista Femenina.
- Millor Esportista Masculí.
- Millor Club / Entitat.
- Millor Tècnic / Auxiliar.
- Millor Jutge / Àrbitre.
- Especial a la Trajectòria (de les categories anteriors més dirigents).

4. DATES I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES.
El termini de durada de presentació de candidatures als presents Premis s'estén des de la data del
3 de maig 2022 al 31 de maig de 2022.
Es faran públiques les bases i condicions a la pàgina web de la FCEDF i es s’enviarà un correu
electrònic informatiu a tots els membres de l’Assemblea amb tota la informació necessària.
Únicament es podrà presentar una sola proposta per cada modalitat.
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Els candidats i candidates que siguin proposats pels membres de l’Assemblea hauran d’estar
necessàriament inscrits o afiliats a la FCEDF. (Amb l’excepció de la Trajectòria que pot haver cessat
en la vinculació).
La FCEDF es reserva la possibilitat d’incorporar candidats en aquelles modalitats de premis que no
hagin rebut proposta alguna.

4. CARÀCTER I DATA DELS PREMIS
Els Premis 12 N s’atorgaran amb un caràcter exclusivament honorífic i no generaran dret a cap
dotació econòmica. Els guardons consisteixen en un diploma acreditatiu i un trofeu de
reconeixement.

5. JURAT
El Jurat estarà compost per 8 persones, vinculades a l’esport i al nostre en particular, nomenat a
l’efecte, i d’acord amb el següent:
• 2 membres de l’actual Junta Directiva de la FCEDF, un dels quals serà el Secretari ,que
actuarà com a tal en el Jurat, amb veu i vot.
• 2 persones amb vinculacions històriques a la Federació o l’esport.
• 2 ex Esportistes, Tècnics o Àrbitres.
• 1 Periodista.
• 1 membre d’altra Federació Esportiva o Institució (UFEC, SGEAF, IBE, etc.).
Estarà presidit per un dels membres de la Junta Directiva i el seu vot serà de qualitat en cas d’empat.
El Jurat recollirà les candidatures rebudes, i comunicarà la seva decisió als guardonats, així com
als membres de l’Assemblea.

6. ENTREGA DE PREMIS
Els premis 12N seran concedits per la Presidència de la FCEDF i la Junta Directiva.
L’entrega de premis anuals es realitzarà inicialment en la Assemblea Ordinària (data i ubicació a
confirmar)
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Barcelona, a 2 de Maig de 2022

Josep Gimenez Maluenda
President FCEDF
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