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15-02-2021

Criteris de selecció dels equips de la F.C.T.A. per a la formació dels equips
de Catalunya en els campionats d'Espanya d'aire lliure i sala.
1) Objectius:
-

-

Establir la reglamentació necessària per a la selecció dels integrants dels equips que
representaran a la Federació Catalana de Tir amb Arc (F.C.T.A.) en els campionats
d'Espanya d'equips autonòmics i a les competicions que la F.C.T.A. consideri que
els equips hagin de desplaçar-se.
Preparar amb suficient antelació tota la logística necessària perquè els esportistes
puguin realitzar els trasllats en les millors condicions: preparació, uniforme,
desplaçament, allotjament etc.
Donar ajudes als integrants dels equips, per tal de minimitzar la despesa per part de
l’esportista en la representació de la F.C.T.A. de manera que representar a la
F.C.T.A. no suposi una despesa per a l'esportista.

2) Procediment de selecció:
-

Es seleccionaran als tres primers esportistes del rànquing de la F.C.T.A., prenent
com a referència les competicions esmentades en l'apartat 3 d'aquesta circular.
El capità de l'equip serà proposat a la F.C.T.A. pels esportistes que composen el
equip. En cas de discrepància la F.C.T.A. serà qui triarà a la persona que realitzarà
aquesta funció. El capità de l'equip sempre haurà de ser aprovat per la F.C.T.A..
Si algun dels esportistes seleccionats no volgués / pogués celebrar la competició, la
F.C.T.A. seleccionarà l'esportista que el substituirà.
En els casos que no s'hagi pogut establir un rànquing per a la selecció dels
integrants de l'equip, es seleccionaran les tres millors puntuacions dels participants
en el round classificatori individual que se celebra prèviament al campionat d'equips.
Queda a criteri de la F.C.T.A. presentar equips per a la competició, mínima
puntuació, complexitat dels desplaçaments etc.
Si hi ha problemes en la selecció dels esportistes integrants de l'equip, la F.C.T.A.
designarà els mateixos intentant seguir els criteris descrits en aquest document.

3) Competicions vàlides per al rànquing:
-

Aire Lliure:
o Competicions que formen part de la Lliga Catalana d’ Aire Lliure.
o Campionat de Catalunya de Aire Lliure.
o Grans Premis d’ Espanya.
o Competicions homologades World Archery (W.A.).
o S’acumularan els tres millors resultats de cada esportista dins de la mateixa
temporada.
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Sala:
o
o
o
o

Competicions que formen part de la Lliga Catalana de Sala.
Campionat de Catalunya de Sala.
Competicions homologades W.A..
S'acumularan els tres millors resultats de cada esportista dins de la mateixa
temporada.

4) Uniformitat:
-

La F.C.T.A. facilitarà als components dels equips l'equipació corresponent.
Els esportistes tenen l'obligació de conservar l'equipació, que tindrà una durada
mínima de 2 anys; la F.C.T.A es reserva el dret de substituir l'equipació en el cas de
canvi de disseny de la mateixa.
Aquesta equipació no podrà ser substituïda ni alterada en cap dels seus
components, és responsabilitat de l'esportista la seva cura i neteja.
Per poder optar a la subvenció els esportistes integrants dels equips vestiran
l'equipació de la F.C.T.A. durant tota la competició (classificatori individual i
competició per equips).

5) Subvencions:
- La subvenció anual rebuda pel Consell Català de l'Esport (C.C.E.) es repartirà entre
les diferents disciplines i campionats anualment.
- Els esportistes integrants dels equips que representen a la F.C.T.A. tenen dret a
rebre aquest ajut. Per rebre aquest ajut s’haurà d’ aportar la documentació següent:
o Factura allotjament: A nom del perceptor de l’ajut.
o Justificant de desplaçament (un dels dos):
 Vehicle Particular: Tiquets de peatge o aparcament (No són vàlids els
tiquets de combustible, ni els extractes bancaris).
 Transport Públic: Bitllet i comprovant de pagament.
- Les subvencions del C.C.E. estan supeditades a la presentació de la documentació
corresponent que acrediti l’esmentat desplaçament.
- L’import subvencionat depèn del total atorgat pel C.C.E. i de l'import màxim per
despeses de desplaçament individual que marca la Generalitat de Catalunya per a
subvencions a les federacions esportives catalanes.
- Es responsabilitat dels esportistes entregar la documentació necessària en el termini
màxim d'un mes des de la celebració del campionat.

Barcelona, 15 de febrer de 2021
F.C.T.A.
Comitè d’Aire Lliure i Sala

