
 

1120 CIRCULAR  
29/08/2020 

FEDERACIÓ DE TIR AMB ARC 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

LLICÈNCIES 

Tancament de temporada  2019-2020 en 

playoff 

 

 

S'informa que a partir del pròxim dia 30 d'agost a les 24:00 hores ja no 

s'admetran més peticions de llicències ni d'assegurances de curset per a 

l'actual temporada 2019-2020, que finalitza el 30 de setembre i es 

procedirà a tancar  aquesta temporada en la plataforma de llicències 

Playoff. 

Segons comunicat de la RFETA: 

 “S'obrirà la temporada 2020-2021 el dia 7 de setembre a les 10.00, amb 

l'assemblea de la RFETA ja celebrada i amb els acords de matèria de 

llicències aprovats per aquesta.” 

Malgrat el paràgraf anterior estem segurs que no es produirà variació en 

el preu de les llicències per part de la Rfeta, la nostra part ja tranquil 

aprovada  en l'assemblea general ordinària, com reflecteix al final del punt 

sis de l'acta que podeu consultar en el següent enllaç: 

 https://www.ftacv.org/wp-content/uploads/2020/08/borrador-acta-

asamblea-25-de-julio-2020.pdf  

No obstant això aconsellem que no comenceu el cobrament de les 

mateixes als vostres associats fins que aquest confirmat el dia 7 de 

setembre. 

Si no es produeixen retards, aquesta federació considera començar a 

admetre peticions de llicències de la temporada 2020-2021 a partir del dia 

10 de setembre, ja se us avisara oportunament. 

Es recorda que les llicències actuals caduquen el 30 de setembre del 

present any i les tramitades durant el mes de setembre del 2020 

començaren la seua validesa el dia 1 d'Octubre del 2020 i finalitzaren el 30 

de setembre del 2021. 

 

https://www.ftacv.org/wp-content/uploads/2020/08/BORRADOR-Acta-Asamblea-25-de-julio-2020.pdf
https://www.ftacv.org/wp-content/uploads/2020/08/BORRADOR-Acta-Asamblea-25-de-julio-2020.pdf
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LICENCIAS 

Cierre de temporada 2019-2020 en playoff 

 

 

 

 

Se informa que a partir del próximo día 30 de agosto a las 24:00 horas ya 

no se admitirán más peticiones de licencias ni de seguros de cursillo para 

la actual temporada 2019-2020, que finaliza el 30 de septiembre y se 

procederá a cerrar dicha temporada en la plataforma de licencias Playoff. 

Según comunicado de la RFETA: 

 “Se abrirá la temporada 2020-2021 el día 7 de septiembre a las 10:00, con 

la asamblea de la RFETA ya celebrada y con los acuerdos de materia de 

licencias aprobados por esta.” 

A pesar del párrafo anterior estamos seguros que no se va a producir 

variación en el precio de las licencias por parte de la Rfeta, nuestra parte 

ya quedo aprobada  en la asamblea general ordinaria, como refleja al final 

del punto seis del acta que podéis consultar en el siguiente enlace: 

 https://www.ftacv.org/wp-content/uploads/2020/08/BORRADOR-Acta-

Asamblea-25-de-julio-2020.pdf  

No obstante aconsejamos que no empecéis el cobro de las mismas a 

vuestros asociados hasta que este confirmado el día 7 de septiembre. 

Si no se producen retrasos, esta federación considera empezar a admitir 

peticiones de licencias de la temporada 2020-2021 a partir del día 10 de 

septiembre, ya se os avisara oportunamente. 

Se recuerda que las licencias actuales caducan el 30 de septiembre del 

presente año y las tramitadas durante el mes de septiembre del 2020 

empezaran su validez el día 1 de Octubre del 2020 y finalizaran el 30 de 

septiembre del 2021. 

 

https://www.ftacv.org/wp-content/uploads/2020/08/BORRADOR-Acta-Asamblea-25-de-julio-2020.pdf
https://www.ftacv.org/wp-content/uploads/2020/08/BORRADOR-Acta-Asamblea-25-de-julio-2020.pdf

