1r Campionat d’Andorra
& Open Vila d’Encamp ROUND 900

Dissabte 8 / Diumenge 9 d’octubre de 2016
Et convidem a participar en el 1r Campionat d’Andorra i alhora Open Vila d’Encamp en la
modalitat de Tir Olímpic ROUND 900 organitzat pel Club Tir amb Arc Encamp (TAE) i la
Federació Andorrana de Tir amb Arc (FATA).
LLOC i HORARI:
El Campionat & Open tindrà lloc al Camp d’Esports de Prada de Moles d’Encamp (Andorra)
Veure enllaç: https://goo.gl/maps/z69oeKo5feM2
- Dissabte 8 d’octubre de 2016, per la tarda, per a les divisions d’arc Tradicional, Nu, Recte i
Estàndard.
- Diumenge 9 d’octubre de 2016, pel matí, per a les divisions d’arc Recorbat i Compost.
Dissabte 8 d’octubre de 2016:
15:00 h. Concentració d’arquers i revisió de material.
15:30 h. Inici escalfaments oficials.
16:00 h. Inici del campionat
19:00 h aprox. Lliurament de trofeus.
Diumenge 9 d’octubre de 2016:
09:00 h. Concentració d’arquers i revisió de material. 09:30 h. Inici escalfaments oficials.
10:00 h. Inici del campionat
13:00 h aprox. Lliurament de trofeus.
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DIVISIONS: Arcs Recorbat, Compost, Estàndard, Tradicional, Nu i Recte.
CLASSES: Homes i dones.
CATEGORIES: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí i Esquirol.
INSCRIPCIONS:
Es podran inscriure tots els arquers que tinguin la llicència andorrana FATA 2016 en vigor.
El preu de la inscripció és de:
● Arquers fins a 15 anys: 5 €
● Arquers de 16 i 17 anys: 12 €
● Arquers majors d’edat: 12 €
El pagament s’haurà de fer mitjançant ingrès o transferència bancària al compte bancari de la
FATA
al
Banc
Sabadell
(sucursal
d’Encamp),
amb
número
d’IBAN
AD87.0008.0004.6612.0019.4152
La data d’inscripció finalitza una vegada quedi plena la línia de tir segons rigorós ordre
d’inscripcions o el dilluns 26 de setembre de 2016 a les 17 hores.
Es publicarà la relació oficial d’arquers inscrits al campionat (amb el pagament de la inscripció
efectuat correctament) a la web de la FATA el dissabte 1 d’octubre de 2016. També, s’enviarà per
correu electrònic a l’arquer inscrit un missatge confirmant la seva inscripció.

La inscripció al Campionat es farà mitjançant un formulari en línia, disponible a
l’adreça següent:

https://goo.gl/forms/OibjvtHKBhAa0oNH2
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En cas de no poder o no voler fer la inscripció via formulari, cal emplenar el full d’inscripció següent i
enviar-lo a la FATA a l’adreça fataandorra@gmail.com

Full d’inscripció *:

Enviar-lo per correu electrònic a l’adreça:

fataandorra@gmail.com

1r Campionat d’Andorra & Open Vila d’Encamp
ROUND 900
NOM I COGNOMS:
NÚMERO de LLICÈNCIA FATA 2016:
CLUB:

PAÍS:

DIVISIÓ I CATEGORIA:
ADREÇA d’EMAIL DE CONTACTE:
TELÈFON DE CONTACTE:
OBSERVACIONS:

*De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer
DADES_FATA, gestionat per Alexandre Jerez, la finalitat del qual és el registre de dades, correspondència i informació. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els
drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és la seu social de la FATA.

REQUERIMENTS:
Cal uniformitat esportiva o del club obligatòria:
- Roba esportiva completa i adequada del club del qual s’és membre (tronc superior i inferior).
L’arquer/a amb roba de carrer parcialment o totalment (ex: texans, pantalons de carrer, camisa, sabates,
...) no serà admès al Campionat.

Contactes:
Sr. Lluís Vivé (president TAE club organitzador): (+376) 822514
taeandorra@gmail.com
FATA: (+376) 34 65 85 o a l’adreça fataandorra@gmail.com
Web de la FATA: www.fataandorra.webnode.es

3

o a l’adreça

Organitzadors:

Patrocinadors:
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