2a Trobada Classificatòria d'arquers ACTLL-3D
El proper 1 de març del 2020 es celebrarà la 2a Trobada Classificatòria d'Arquers ACTLL-3D,
organitzada per l’Associació Catalana de Tir Lliure, a les instal·lacions de l’ARC ZEN del BAGES.
Lloc de la celebració:
Camp de tir del Club a Casa de Colònies Don Bosco, a Castellnou de Bages (N 41.834156 – E
1.836828), Plaça Església s/n. - Barcelona.
Horari:
8:00 a 8:45 Formalitzar inscripcions, escalfaments, revisió de material i documentació.
8:50 Formació de les patrulles i sortida de tots els arquers vers les dianes.
9:00 Inici de la competició.
14:00 Entrega de premis.
Competició:
• Reglament IFAA adaptat (www.actll.cat), sobre 28 dianes 3D.
• Per poder participar serà imprescindible, estar en possessió de una Targeta Esportiva
ACTLL que autoritzi l’ús d’arcs, sota responsabilitat de l’arquer.
• Les patrulles les farà el club organitzador segons classificació a la lliga. Sortida simultània.
• Subvenció per a la pròxima tirada al primer classificat en cas d’haver-hi 3 inscrits, i
per a tot el pòdium en cas de superar aquesta quantitat (amb menys de 3 inscrits no
hi ha subvenció).
• Medalla pels arquers que facin podi independentment del nombre de participants.
• Júnior i Infantil medalles pel podi independentment del nombre de participants (no hi
ha separació per sexe)
• Es tancarà el recorregut 24 hores abans d’iniciar-se la competició.
• Està totalment prohibit fumar durant la competició.
Inscripció:
Data límit el 27 de febrer a les 24:00 h. No s’admetran inscripcions posteriors.
Inscripcions en aquest enllaç o per mitjà de la web: www.actll.cat
Preu: 20€, veterà, sènior i júnior, gratuït infantil (menors 14 anys).
Els pagaments es faran efectius el mateix dia de la competició.
Contacte:
arczenbages@gmail.com
NOTA INFORMATIVA:
La 4a Tirada a Andorra s’ha hagut de traslladar al 10 de Maig.
La subvenció econòmica als arquers participants es mantindrà i
es farà efectiva a l’entrega dels fulls de puntuació un cop
acabada la competició.

