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Subvenció pels Clubs d’Aeromodelisme per acollir prova de Lliga Catalana 

o Campionat de Catalunya 2023 

 

Per tal de motivar als Clubs que disposen de Camp d’aeromodelisme en propietat, de 

lloguer, o municipal a disposició del Club, vulguin acollir una de les proves de Lliga 

Catalana o Campionat de Catalunya de les diferents modalitats que siguin organitzades 

per altres, podran optar a sol·licitar subvenció per cobrir despeses de manteniment. 

La quantia de la subvenció serà de 100€ per prova de Lliga Catalana o Campionat de 

Catalunya, sempre que s’hagi disputat. 

Els Clubs interessats podran omplir el formulari destinat a tal efecte i un cop es disposi 

del calendari de les diferents proves de competició es posarà a disposició d’aquests i 

poder assignar les diferents proves a les que estiguin interessats. 

En cas que hi hagi diversos Clubs que estiguin interessats en acollir una determinada 

prova, o varies d’aquestes, del corresponent calendari i modalitat, l’assignació es 

realitzarà per sorteig i de manera que tots els Clubs interessats puguin acollir el mateix 

nombre de proves. 

L’Organitzador podrà assignar un Club de reserva a cada prova en cas que per qüestions 

meteorològiques amb una antelació mínima de 24 hores pugui decidir abans de 

cancel·lar, portar la prova al Club de reserva si hi ha possibilitats de disputar-la.  

Els Organitzadors revisaran que els Clubs interessats disposen dels mitjans necessaris 

per acollir la prova sense comprometre la seguretat o l’activitat pròpia del Club. 

Lligues o Campionats de Catalunya vinculats a la subvenció, i que es troben amb aquesta 

necessitat. 

 

- F5J FAI  ------------------------------------- (8 proves) 

- F5J ALES 254------------------------------ (5 proves) 

- PILON RACE------------------------------- (5 proves) 

- F9U CURSA DE DRONS --------------- (6 proves) 

 

Formulari de Club Interessat:  Formulari  

 

 

Federació Aèria Catalana, 08 de novembre de 2022. 

 

 

https://forms.gle/2yDeJjNyrnjTQqbH6

