Federació Catalana Tir amb Arc
Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

CIRCULAR FCTA 1710 03-03-2017
5a TIRADA DE LLIGA CATALANA DE TIR DE BOSC 3D
MATARÓ, 19 de Març de 2017
El proper 19 de març de 2017 es celebrarà la 5a tirada de Lliga Catalana de Tir de Bosc 3D, organitzada
pel Tir Esportiu Mataró, a les instal·lacions que el club hi té a Can Canyameres, Mataró.
Coordenades: 41º34’35’’N / 2º25’14’’E
HORARI PREVIST:
08.00 Entrega de documentació, escalfaments i revisió de material.
09.00 Inici competició
Recordeu que, en els cas que el número d’inscrits superi la capacitat del circuit, s’establiran dos torns de tir.
El primer torn començarà els escalfaments a les 8 i la competició a les 8,30. El segon torn començarà els
escalfaments a les 11 del matí i la competició a les 11,30. Si fos necessari organitzar els dos torns, es publicarà un avís a la pàgina web de la FCTA uns dies abans de la competició especificant quines divisions
d’arc competiran en cada torn.
EDATS: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet i menors de 14 anys.
DIVISIONS: LO, INS, NU i CO.
S’aplicarà la normativa WA en vigor.
Tal i com indica la normativa, per motius de seguretat, es prohibeix l’entrada al circuit a tota persona aliena
a la competició.
INSCRIPCIONS: És obligatori estar en possessió de la llicència d’arquer en vigor.
1) Omplir les dades del formulari: https://goo.gl/forms/ZBkIkQX7eeBFkxuC2
2) Un cop veieu la finestra de confirmació del formulari, efectueu l’ ingrés al Club organitzador, indicant, al fer l ’ingrés: el NOM I COGNOMS DE LA PERSONA INSCRITA al número de compte
BBVA: ES77 0182 0495 1302 0173 4768 abans del dia 14 de març de 2017 a les 14 h.
3) Envieu el comprovant bancari al Club organitzador: temboscamp@gmail.com
NOTA: L ’incompliment d’algun d’aquest tres passos invalida la vostra inscripció.

DADES CONTACTE AMB EL CLUB ORGANITZADOR:
Telèfon: Dani Porras 695225527
E-mail: temboscamp@gmail.com
PREU INSCRIPCIÓ:

SÈNIORS I VETERANS 20€
CATEGORIES INFANTILS 5€

Barcelona, 3 de Març de 2017
FCTA

