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

CIRCULAR FCTA 1718 12-04-2017

1a CONCENTRACIÓ ARQUERS BASE (PTB)
CLUB ESPORTIU ARC SET - SANTPEDOR (Barcelona), 30 abril 2017
Dins la seva estructura formativa i seguint el Programa de Tecnificació i Perfeccionament, la
Federació Catalana de Tir amb Arc convoca la I Jornada de Tecnificació oberta 2017 per a:
Arc Recorbat Olímpic.
Per esportistes d’una edat mínima d’11 anys i màxima de 19 anys, pertanyents a la FCTA.
La participació en aquestes concentracions estarà sempre subjecta i serà considerada a l’efecte
del Règim de Pertinença i Normes Internes del Pla de Tecnificació Esportiva de la Federació.
LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ
La jornada de tecnificació se celebrarà a les instal·lacions del CLUB ESPORTIU ARC SET, Zona
esportiva S/N, 08251 Santpedor.
41º46’57.1’’N 1º50’59.6’’E
Diumenge 30 d’abril de 2017: De 10:00 h. a 13:30 h. i de 16:00 a 18:30
CONTINGUT DE LA JORNADA
Els participants amb els seus monitors, hauran d’acudir amb indumentària esportiva.
El contingut de la jornada inclou aspectes organitzatius, tècnics, físics i psíquics basats en
conceptes teòrics i pràctics que comunicaran detalladament als assistents.
TÈCNICS i PERSONAL DE SUPORT
Els tècnics de la FCTA compten amb acreditada titulació esportiva i/o professional pel
desenvolupament de l’activitat.
Aquest equip serà completat amb personal tècnic i de suport en funció de les necessitats de la
jornada sota el criteri de l’equip de direcció del pla.
Equip PTB
Direcció Tècnica: Manel Rojas
Entrenador: Manel Rojas
Coordinador d’Organització: Francisco José Gómez
INFORMACIÓ DOCUMENTS ADJUNTS
Informació objectius i requisits PTB
Fitxa d’inscripció
Autorització menors
INSCRIPCIÓ:
Cal fer la inscripció a través del següent formulari: https://goo.gl/forms/9lpZGwy9QzFQ28I22
PREU INSCRIPCIÓ PER L’ESPORTISTA:
30 € a ingressar al compte de la FCTA “CAIXABANK”: ES31 2100 1107 3602 0008 5915 (fent
constar al fer l’ingrés: PTB + nom esportista).
Enviar el justificant del pagament abans del 25 d’abril del 2017 a info@fcta.cat

REQUISITS D’ADMISSIÓ
Podran ser admesos a la present Jornada de Tecnificació esportistes i tècnics, pertanyents a clubs
de la FCTA, amb llicència única d’esportista de la FCTA, llicència de tècnic de la FCTA o Tècnic
RFETA sol·licitada a través de la FCTA, en tots dos casos en vigor.

Francisco J. Gómez
Coordinador del Pla Tecnificació de Base
Federació Catalana de Tir amb Arc

