
 

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

 
 
 

Benvolguts socis i sòcies, 

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

competicions oficials, us informem a continuació dels requisits per a optar als ajuts de 

club 2023. El club subvenciona el cost de la inscripció dels Campionats de Catalunya als 

socis/es que compleixin amb els criteris de subvenció i que hagin tramitat la llicència 

federativa 2022/23 pel CCTA. En el moment de la liquidació de la subvenció, és condició 

necessària ser soci/a del CCTA per tal de percebre la subvenció anual.  

 
La subvenció del CCTA 2023 quedarà determinada, a partir de l’1 de gener 2023, per 

els següents criteris: 

 
COMPETICIONS AIRE LLIURE i SALA 

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

Campionat de Catalunya de tir en sala als socis/-es que, amb llicència tramitada pel 

CCTA, hagin: 

- Participat a 3 de les 4 tirades de la lliga catalana d’Aire Lliure 2023. 
- Participat a 3 de les 4 tirades de la lliga catalana de sala 2022/2023. 

 
COMPETICIONS 3D  

El club subvencionarà el cost de la inscripció als Campionat de Catalunya 3D als socis/- 

es que, amb llicència tramitada pel CCTA, hagin: 

- Participat a 3 de les 4 tirades de la lliga catalana 3D 2022/2023. 

 
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 2022/2023. 

 
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 2023 
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