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COMUNICAT
AJUTS A ARQUERS/ES PER DESPLAÇAMENTS
INDIVIDUALS ALS CAMPIONATS D’ESPANYA
-MESURES TRANSITÒRIESBenvolguts/des,
Referent als AJUTS ALS ARQUERS/ES PER DESPLAÇAMENTS ALS CAMPIONATS
D’ESPANYA, la Federació seguirà atorgant, com cada any, els corresponents ajuts.
Pel que fa als propers Campionats de Espanya de:
➢ AIRE LLIURE
➢ TIR DE BOSC
➢ TIR DE CAMP
La situació actual, provocada pel Covid-19, ha afectat el calendari i el normal
desenvolupament, de les competicions de la Federació Catalana. Per aquest motiu, hem
modificat excepcionalment, alguns dels requisits que eren d’imprescindible compliment, per
percebre els ajuts. Per tant a efecte de poder percebre els esmentats ajuts:
Queden transitòriament sense efecte, els requisits següents:
▪
▪

Haver finalitzat la Lliga Catalana corresponent.
Haver participat al Campionat de Catalunya corresponent.

Continuen estan vigents, els requisits següents:
✓ Portar la uniformitat (samarreta groga de la selecció catalana), durant tota la
competició.
✓ Els participants en els campionats han de conservar la documentació del
desplaçament:
•
Factura d’allotjament (on figuri el perceptor de l’ajut)
•
Tiquets peatge o pàrquing // (bitllet en cas de transport públic)
Nota:
La Federació contactarà per e-mail, amb els arquers/es, per demanar-los l’esmentada
documentació. Heu de conservar la documentació original el temps que calgui, ja que també
us serà requerida en una comunicació posterior, en la que us indicarem el darrer pas a fer,
per poder-vos fer efectiu l’ajut.
Si només es disposa del comprovant d’allotjament, només podrem fer efectiva una part de
l’ajut, el que correspon a dietes. Per poder percebre la totalitat de l’ajut caldrà també aportar
els esmentats tiquets de: peatge o pàrquing // bitllet en cas de transport públic.

La FCTA
Barcelona, 6 d’agost de 2020

US RECORDEM QUE:
Els ajuts provenen d’una partida del Consell Català de l’Esport (CCE), i que la Federació està obligada
a de justificar-los, aportant la corresponent documentació, que ens exigeix el CCE. Per tant sense
l’esmentada documentació, no podrem fer efectiu l’ajut.

