
 
 
CLUB CATALÀ DE TIR AMB ARC 
Ctra. Montcada a Badalona, km.7 / Can Piqué s/n 08110, Montcada i Reixac 
cctacpe@gmail.com  

 
 
Benvolguts/-des, 

 

Referent a la subvenció que el CCTA atorga anualment als socis/-es que participen en 

competicions oficials, us informem que els requisits per a optar als ajuts han estat 

modificats. Aquesta modificació s’aplicarà a partir del 2021, i sense afectar als criteris 

establerts per a la subvenció 2020.  

 

Anteriorment i fins la temporada 2020, els club subvencionava el cost de la inscripció als 

socis/-es que, amb llicència tramitada per el CCTA, participessin en els Campionats de 

Catalunya, Campionats d’Espanya i tirades de Lliga Nacional disputades al club.  

 

La subvenció del CCTA 2021 quedarà determinada, a partir de l’1 de gener 2021, per 

els següents criteris:  

 

COMPETICIONS AIRE LLIURE 

El club subvencionarà el cost de la inscripció als Campionat de Catalunya d’Aire lliure i 

al Campionat de Catalunya Round 900 als socis/-es que, amb llicència tramitada pel 

CCTA, hagin: 

- Participat a 3 de les 4 tirades de la lliga catalana d’Aire Lliure 2021.  

  

COMPETICIONS 3D I 2D 

El club subvencionarà el cost de la inscripció als Campionat de Catalunya 3D, 

Campionat de Catalunya 2D i Campionat de Catalunya per Equips Mixtes, als socis/-

es que, amb llicència tramitada pel CCTA, hagin: 

- Participat a 2 de les 3 tirades de la lliga catalana 3D 2021.  

 

COMPETICIONS CAMP 

El club subvencionarà el cost de la inscripció als Campionat de Catalunya de Camp, als 

socis/-es que, amb llicència tramitada pel CCTA, hagin: 

- Participat a 3 de les 4 tirades de la lliga catalana de Camp 2021.  

 

CAMPIONATS D’ESPANYA 

Motiu a que els esportistes opten a la subvenció de la FCTA d’ajuts individuals per als 

campionats d’Espanya, a partir del 2021 el club deixa de subvencionar les inscripcions als 

Campionats d’Espanya i lligues nacionals.  

 

  

IMPORTANT: Com cada any, el CCTA contactarà per e-mail, amb els arquers/es, per 

demanar-los l’esmentada documentació d’inscripció. Heu de conservar la documentació, 

ja que us serà requerida per poder-vos fer efectiu l’ajut, a final de temporada.  

 

 

CCTA 

Montcada i Reixac, 1 de gener 2021 
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