Federació Catalana Tir amb Arc
Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65-Fax 93 307 82 79 - info@fcta.cat

CIRCULAR FCTA 1866

20-12-201816

52è CAMPIONAT DE CATALUNYA i
12è CAMPIONAT DE CATALUNYA D'ARC ADAPTAT
DE TIR AMB ARC EN SALA
Torrefarrera (Lleida), 27 de gener del 2019

CAMPIONAT:



52è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TIR AMB ARC EN SALA
12è CAMPIONAT DE CATALUNYA D'ARC ADAPTAT DE TIR AMB ARC EN SALA

LLOC:
Club Tir amb arc Torrefarrera
Poliesportiu de Torrefarrera, Av. Europa s/n Torrefarrera.
Posició GPS: N 41º 40' 9.226 " E 0º 36' 41.644" (41.66922, 0.611568)

Diumenge 27 de gener de 2019, matí
Divisions:
Nu, Instintiu i Longbow
Classes: Home i Dona
Categories: Veterà, Sènior, Júnior,
Estandar
Classes: Home i Dona
Categoria: Senior
Horari:
8:15h Concentració, revisió de material i escalfaments
9:00h Inici competició (15 min. de descans entre 1ª i 2ª ronda)
*Les eliminatòries es faran a partir de semifinals
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ-DIUMENGE MATI:
https://goo.gl/forms/51RNDVTNsIgzoSzz2

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Diumenge 27 de gener de 2019 - tarda
Divisions:
Recorbat, Compost
Classes: Home i Dona
Categories: Novell, Junior, Sènior i Veterà
Horari:
15:15h Concentració, revisió de material i escalfaments
16:00h Inici competició (15 min. de descans entre 1ª i 2ª ronda)
* Les eliminatòries les faran les categories Júnior i Sènior que tinguin un
mínim de vuit participants (1/4 de final). Els veterans i novells no faran
eliminatòries.
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ DIUMENGE TARDA:
https://goo.gl/forms/oer9FQNRy8USNnhL2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMES DEL CAMPIONAT:
 Es realitzarà conforme el que disposa el Reglament WA, la "Normativa de
Campeonatos y Trofeos RFETA" NR14001 i la circular de la FCTA 1477
referent a la uniformitat en competicions oficials..
 Els esportistes, personal técnic, prensa, etc. que hagin d’accedir al camp de
tir hauran d’estar en possessió de la corresponent acreditació emesa per la
Federació Catalana, expressament per a aquest esdeveniment. Sense aquest
requisit els será denegat l’accès.
 Campionat homologat FITA i RFETA. Els arquers que compleixin els requisits
i ho sol.licitin podrán obtenir recompenses FITA i RFETA i homologar els seus
records si correspón.





Als tres primers classificats s’els lliurarà Medalla de la FCTA, sempre i quan hi hagi
un mínim de 4 participants per categoria. (Normativa 00 de la FCTA vigent des del
29.07.2010).

Es lliuraran les medalles de la Lliga Catalana de sala 2018.
Només faran eliminatòries les divisions i categories especificades en negreta
en cada un dels horaris de competició. En el cas que en alguna de les
competicions només hi hagi tres o menys participants en alguna de les
categories, no es realitzaran eliminatòries i la classificació es realitzarà
atenent els punts del round.

INSCRIPCIONS:
Es faran per rigorós ordre d’arribada. És obligatori tenir la llicència d’arquer en vigor.
S’haurà de conservar el comprovant de pagament i portar-lo el dia de la competició,
ja que podrà ser requerit per l’organització.
Important: NO ES REALIZARÀ CAP DEVOLUCIÓ
TERMINI D'INSCRIPCIÓ:
El termini d'inscripció comença a la recepció d'aquesta circular i finalitzarà una
vegada estigui plena la línia de tir o com a màxim el diumenge 20 a les
24:00 h.

FORMULARIS D’INSCRIPCIÓ:
Cada horari té el seu pròpi formulari d’inscripció
DIUMENGE MATÍ: https://goo.gl/forms/51RNDVTNsIgzoSzz2
DIUMENGE TARDA: https://goo.gl/forms/oer9FQNRy8USNnhL2
Un cop veieu la finestra de confirmació del formulari que indicarà que “La vostra
inscripció s'ha enregistrat CORRECTAMENT”, efectueu l’ingrés al compte de la
Federació: “La Caixa” ES31 2100 1107 3602 0008 5915, indicant el NOM I
COGNOM DEL PARTICIPANT.
Enviar
el
justificant
de
campionat.catalunya@fcta.cat

la

transferència

bancària

per

email:

No s’atendran inscripcions que no vinguin acompanyades del corresponent
pagament.
PREUS:
30 € - Sènior, Veterans i Novells.
20 € - Júnior.
CONTACTE:
Correu electrònic: campionat.catalunya@fcta.cat
SORTEIG DE DIANES
Es publicarà a la web la FCTA a l'apartat de documents, aire lliure.
El llistat d’inscrits publicat és provisional, i l’organització es reserva el dret d’efectuar
els canvis i esmenes que es considerin oportunes, fins el mateix dia de la
competició. Així com canvis d’horari, per raó d’aforament, de divisions i classes.
.

Barcelona, 20 de desembre de 2018
Comitè d’Aire Lliure i Sala

