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CIRCULAR FCTA 1630
XXVIIIè CAMPIONAT D’ESPANYA DE TIR DE BOSC 3D –
TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO
9 i 10 de JULIOL 2016
Els propers 9 i 10 de juliol es celebrarà a Talavera de la Reina, Toledo, el XXVIII
Campionat d’Espanya de Tir de Bosc 3D.
El CCTB organitza el viatge. Recordeu que, com indica la circular 1564 del mes de
novembre de 2015, tenen dret a rebre la subvenció totes aquelles persones que hagin
participat, com a mínim, a 4 tirades de la lliga Catalana i participin en el Campionat de
Catalunya 3D del dia 29 de maig que es celebrarà a les instal.lacions del TEM a Can
Canyameres, Mataró, Barcelona.
El viatge inclou tots els desplaçaments en autocar, i dues nits d’hotel (8 i 9 de juliol), en
règim d’allotjament i esmorzar. La resta de dietes no estàn incloses.
L’horari previst és el següent:
- Divendres 8 de juliol: Sortida de Barcelona, al Passeig de Maria Cristina (plaça
d’Espanya) a les 8 del matí.
- Dissabte 9 de juliol: A les 7,30h desplaçament de l’hotel fins al camp de tir (uns 2,2
km.), i tornada a Talavera de la Reina un cop hagi acabat el segon circuit classificatori.
- Diumenge 10 de juliol: A les 7,30h desplaçament de l’hotel fins al camp de tir. Quan
acabi l’entrega de medalles, tornada a Barcelona.
El preu final del viatge és de 75€ per esportista subvencionat, i de 150€ per als qui no
compleixen els requisits de la subvenció i acompanyants.
Per reservar la vostra plaça
http://goo.gl/forms/LLxrwlHVt2

en

el viatge

accediu

al

següent

formulari:

Us podeu inscriure fins el dia 5 de juny de 2016. El pagament es farà al Nº CC de la
FCTA i passeu el comprovant de pagament a info@fcta.cat:
La Caixa: ES31 2100 1107 3602 0008 5915

Places limitades. Tindran preferencia en la inscripció aquells esportistes que hagin
participat com a minim a 4 de les competicions de la lliga catalana FCTA 2016 de Tir
de Bosc i al Campionat de Catalunya. La resta, per rigurós ordre d’inscripció.
Barcelona, a 13 de maig de 2016
La FCTA

