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CIRCULAR FCTA 2223 14-06-2022
EQUIPS CATALANS
CAMPIONAT D’ESPANYA D’AIRE LLIURE 2022
Tal com indica la circular RF2122005 de la R.F.E.T.A. a l'apartat 3. Inscripcions, les
federacions autonòmiques inscriuran els equips de les CCAA que les representaran als
Campionats d'Espanya, realitzant la pròpia federació el pagament de la inscripció de
l'equip així com l'import corresponent a la inscripció dels esportistes que els
integren.
En el cas que aquest criteri d’inscripció sigui diferent en el moment de la publicació de la
circular de la RFETA es comunicarà als inscrits en aquest formulari el canvi.
És necessari que els equips que representaran la F.C.T.A. siguin formats abans de la
pròpia competició i realitzar així les inscripcions necessàries. Tot i que es poden fer canvis
en els integrants dels equips fins a 30 minuts des de la proclamació de resultats finals de la
fase classificatòria corresponent, el format de les inscripcions implica una creació de l'equip
previ a la classificació, fent els mínims canvis possibles.
Per això es convoca tots els esportistes federats que vulguin formar part dels equips de la
FCTA i participeu en el campionat d'Espanya que s'inscriguin al formulari següent:
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:
https://inscripcions.fcta.cat/inscripcion/campionat-despanya-daire-lliure-2022/

Els seleccionats per formar els equips així com els integrants finals dels equips de la
F.C.T.A.:
- Hauran de participar durant tota la competició amb l’uniforme de la F.C.T.A.
- Rebran la subvenció de desplaçaments segons els criteris especificats al Reglament
de Competicions de la F.C.T.A..
- La inscripció a la fase classificatòria corresponent serà formalitzada per la F.C.T.A.
NOTA: S'admetrà com a justificant de desplaçament els tiquets de gasolina, a causa de la supressió dels
peatges i la manca de pàrquing que hi ha a la zona on es desenvolupa la competició.

Cal respondre aquest formulari abans del 10-07-2022 a les 23:59. Es comunicarà als
seleccionats la seva participació als equips així com la seva inscripció als classificatoris
necessaris.

Barcelona, 14 de juny de 2022
Comitè Català d’Aire Lliure

