1er OPEN DE CATALUNYA DE CAMP
VILA TERMAL DE CALDES DE
MONTBUI
22 I 23 de juliol de 2017
Aquesta competició es DOBLE ARROW HEAD
24 dianes a distàncies desconegudes al día 22/7 al Bosc del Negrell
24 dianes a distàncies conegudes al Nucli Antic de Caldes de Montbui
Modalitats: Instintiu, Arc Recte (Long Bow), Nu, Recorbat i Compost.
Categories: Júniors i Sèniors.
Horari:

Dissabte Diumenge

Concentració
Inici de la competició
Resultats y entrega de
trofeus

8h30
9h30

9h
10h
15h

Trofeus per modalitat i categoría.
INSCRIPCIONS
Ateses les limitacions dels recurreguts es rentringeixen les inscripcions a un
màxim de 96 arquers.
Poden realizar la inscripció al Open aquells arquers que durant la lliga 20162017 de camp hagin participat en alguna de les tirades de Camp. El periòde
d'inscripció queda obert fins el 1 de juliol. La resta d'arquers que vulguin
participar i no cumpleixin el requisit anterior poden realitzar una
preinscripció fins el dia 17 de juliol.
A partir del dia 2 de juliol es comunicarà la llista de preinscrits que
podrán formalitzar la inscripció, perque facin el pagament. Aquesta llista es
seguirà per riguros ordre de rebuda de la preinscripcio inicial.

Les incripcions i preinscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web
http://www.arcmontbui.es/open-caldes Els arquers rebran la confirmació de
que la seva inscripció/preinscripció ha estat rebuda correctament.
A la pàgina web es podrán consultar les inscripcions i preinscripcions que serán
actualitzades regularment.Es reservará un nombre de places per atendre les
inscripcions dels arquers de la resta del Estat i estranger. Cal tenir llicència
RFETA d'arquer en vigor.
El preu de la inscripció es de 50€ per participant que s'han d'ingresar al compte
del CLUB DE TIR AMB ARC DE CALDES DE MONTBUI:
ES76 0081 0060 9300 0139 9946 (recordeu indicar el nom a l'efectuar l'ingrés).
Es confirmarán les preinscripcions una vegada rebudes.
ALLOTJAMENT
Els preus son els que ens han facilitat en el moment de la consulta y poden
variar
a Caldes de Montbui:
HOTEL VILA DE CALDES
Plaça del Angel, 5 telf. 938654100
Habitació doble: 82,50 eur.
http://www.grup broquetas.com
HOTEL BALNEARI BROQUETAS
Plaça de la Font del Lleó, 1 telf. 938650100
Habitació doble: entrada el 19 y salida el 20
Habitació doble: entrada el 20 y salida el 21
http://www.grup broquetas.com

65 eur.
75 eur.

HOTEL TERMES VICTORIA
Carrer Barcelona, 12 telf. 938650150
http://www.termesvictoria.com
Habitació doble: 85 aprox.
En Santa Perpetua de Mogoda
HOTEL CATALAN
Polig. CIM Sector A Santa Perpetua de Mogoda Telf. 935449144
Habitació doble 48 eur.
http://www. hostelcim.com
En Mollet del Vallés
HOTEL CIUTAT
C/ Gallecs, 68 MOLLET DEL VALLES telf. 935795800
Habitació doble: 46 eur.
http://www.hotelciutat.com

Localització del camp el dissabte

Localitació del recurregut el diumenge

Més informació dirigiu-vos a:
info@arcmontbui.es
http://www. arcmontbui.es

Organitza:

