Federació Catalana de Tir amb Arc
PREUS ANUALS LLICÈNCIES

Temporada 2018-2019

LLICÈNCIES
ARQUERS
EDAT: any naixement (edat aniversari 2019).

ARQUER fins a 14 anys (inclosos)
ARQUER a partir de 15 anys

TÈCNICS
JUTGE
TÈCNIC

ALTRES
CURSETISTA

14,65 €
54,95 €
RFETA

FCTA
(Territorial) (àmbit nacional)

28,05 €
FCTA

36,85 €
36,85 €
RFETA

(Territorial) (àmbit nacional)

9,15 €
FCTA

CLUBS

(Territorial)

CLUB RENOVACIÓ
CLUB NOU

18,10 €
18,10 €

FCTA +
RFETA (àmbit
nacional)

118,10 € (*)
143,10 € (*)

RENOVACIONS LLICÈNCIES
(exclusivament federats que tenien llicència 2018)

ARQUERS

EDAT: any naixement (edat aniversari 2019).

ARQUER fins a 14 anys (inclosos)
ARQUER a partir de 15 anys

TÈCNICS
JUTGE
TÈCNIC

FCTA

11,00 €
41,25 €
RFETA

(Territorial) (àmbit nacional)

21,10 €
FCTA

CLUBS

(Territorial)

CLUB RENOVACIÓ
CLUB NOU

13,60 €
13,60 €

27,65 €
27,65 €

FCTA +
RFETA (àmbit
nacional)

113,60 €
138,60 €

Desglossament de la quota de l'assegurança esportiva d'accidents personals (inclosa al preu de la llicència):

Assegurança d'Accident Esportiu "MGS": 3,30 €

Vigència de les llicències: 1 d'octubre 2018 a 30 setembre 2019.
El duplicat de llicència d'una llicència comportarà un suplement de 6,25 €uros.
Tramitació de certificats per clubs i/o arquers: 20 €uros.

LLICÈNCIES CONJUNTES i ASSEGURANÇA ESPORTIVA D'ACCIDENTS PERSONALS:
Esportista amb més d'una llicència, pagarà únicament una assegurança individual, descomptant-se, la/les altres, del preu de la llicència. Per ex.:

ARQUER + TÈCNIC - descompte de 3,30 € (una assegurança)
ARQUER + TÈCNIC + JUTGE - descompte de 6,60 € (dues assegurances)
La llicència d' ARQUER està reconedguda per la Federació Española de Tir amb Arc (RFETA), i emparada per la
Federació Internacional (WA).
La llicència catalana de tècnic, és només d'àmbit territorial.
La llicència de tècnic només habilita per exercir en el sí d'un club inscrit degudament a la Federació.
L'assegurança dels cursetistes només estarà en vigor en presència del tècnic que l'ha sol·licitat, i únicament durant la duració del curs

Serà obligació dels clubs informar als esportistes del que comporta cada tipus de llicència abans de sol·licitar-la.
Un club estarà habilitat per a sol·licitar renovacions o altes de llicències si està inscrit a la FCTA, i al corrent de quotes.
El Club que no hagi satisfet la quota a 1 de desembre, perdrà la condició d'integrat a la FCTA, un cop vistes les seves al·legacions, i si aquestes no resulten procedents.

(*) Els clubs han d' inscriure's a la Federació Espanyola (RFETA) i pagar la llicència nacional de club, a efectes
que la RFETA reconegui als arquers en competició nacional.

