7è Torneig Internacional
Vila d’Encamp 2019
ROUND 900

Dissabte 5 d’octubre / Diumenge 6 d’octubre de 2019

Et convidem a participar en el
7è Torneig Internacional Vila d’Encamp
en la modalitat d’Aire Lliure ROUND 900,
organitzat pel Club Tir amb Arc Encamp (TAE)
del Principat d’Andorra.
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LLOC i HORARI:
L’esdeveniment tindrà lloc al Camp d’Esports de Prada de Moles d’Encamp (Principat d’Andorra)
Veure enllaç: https://goo.gl/maps/z69oeKo5feM2
- Dissabte 5 d’octubre de 2019, per la tarda, per a les divisions d’arc Tradicional, Nu, Recte i
Estàndard.
- Diumenge 6 d’octubre, pel matí, per a les divisions d’arc Recorbat i Compost.
Dissabte 5 d’octubre:
15:00 h. Concentració d’arquers i revisió de material.
16:00 h. Inici del Torneig.
19:00 h aprox. Lliurament de trofeus.

15:30 h. Inici escalfaments oficials.

Diumenge 6 d’octubre:
09:00 h. Concentració d’arquers i revisió de material. 09:40 h. Inici escalfaments oficials.
10:00 h. Inici del Torneig.
13:30 h aprox. Lliurament de trofeus.
DIVISIONS: Arcs Recorbat, Compost, Estàndard, Tradicional, Nu i longbow.
CLASSES: Homes i dones.
CATEGORIES: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí i Esquirol.
INSCRIPCIONS:
Es podran inscriure tots els arquers que tinguin llicència nacional WA 2019 en vigor.
El preu de la inscripció és de 20 euros per a totes les categories.

La inscripció al Torneig es farà mitjançant un formulari en línia, disponible a
l’adreça següent:
https://forms.gle/Lbq3g8gpdEP7nUqBA
El pagament es pot realitzar de tres maneres diferents:
a) mitjançant ingrés o transferència bancària al compte bancari del club TAE (Titular:
Tir amb Arc Encamp) al Banc ANDBANK (sucursal d’Encamp), amb número d’IBAN:

AD81 0001 0000 4015 7370 0100
(Número de compte corrent: 4015737)
b) mitjançant gir postal a la següent adreça:
Sr. Julio Castro
Avinguda d’Enclar, núm.42, 1r 3a
Santa Coloma
Andorra la Vella AD500.
Principat d’Andorra
c) pagament de l'import exacte en efectiu en el moment de recollir el dorsal el
mateix dia de la competició. El club organitzador enviarà un correu dos dies abans
del Torneig per tal de CONFIRMAR l'ASSISTÈNCIA.
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L’inscripció finalitza el divendres 20 de setembre de 2019.
Es publicarà la relació oficial d’arquers inscrits al campionat (amb el pagament de la inscripció
efectuat correctament) a la web del TAE. També, s’enviarà per correu electrònic a l’arquer inscrit
un missatge confirmant la seva inscripció.
En cas de no poder o no voler fer la inscripció via formulari, cal emplenar el full d’inscripció següent i
enviar-lo alclub TAE a l’adreça taeandorra@gmail.com

Full d’inscripció *:

Enviar-lo per correu electrònic a l’adreça:

taeandorra@gmail.com

7è Trofeu Internacional Vila d'Encamp 2019
ROUND 900
NOM I COGNOMS:
NÚMERO de LLICÈNCIA NACIONAL WA 2019:
CLUB:

PAÍS:

DIVISIÓ I CATEGORIA:
TIPUS DE PAGAMENT INSCRIPCIÓ:
(ingrés, transferència, via gir postal o pagament en efectiu)
ADREÇA d’EMAIL DE CONTACTE:
TELÈFON DE CONTACTE:
OBSERVACIONS:

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 Torneig.

Contactes:
Sr. Julio Castro (president TAE): +376 664757
o a l’adreça taeandorra@gmail.com
Web del Club TAE: https://tir-amb-arc-encamp.webnode.es/
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Organitzadors:

Patrocinadors:
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Allotjament:
El club TAE només recomana aquests establiments i no es responsabilitza de cap aspecte de pre-reserves,
reserves, pagaments o similars.
HOTEL GUILLEM ****
Tel.+376733900 Fax+376832109
info@hotelguillem.net
www.hotelguillem.net
HOTEL UNIVERS ***
http://www.hoteluniversandorra.com/
HOTEL OROS ***
Tel: +376.831.222
Fax: +376. 831.505
hoteloros@hoteloros.com
www.hoteloros.com
HOTEL MILA **
web: www.hotelmila.com
e-mail: online@hotelmila.com

tel: +376 73 13 13

HOTEL PARÍS ***
Av. de Joan Martí 2
AD200 Encamp
Tel./Fax +376 731525
info@hotelparisencamp.com
www.hotelparisencamp.com
HOTEL PERE D’URG ***
C/Pas de la Casa 6
Tel. +376 831515
peredurg@hotelperedurg.ad

Fax +376 832603

www.hotelperedurg.ad

Molts més hotels, apart-hotels, pensions a la web de l’ajuntament:
http://www.encamp.ad/planifica-la-teva-estada/allotjament

A Encamp també hi ha una àrea per a autocaravanes:

-

Per carregar/descarregar aigües:
https://www.campercontact.com/es/andorra/andorra/encamp/23088/funicamp
Per pernoctar + carregar/descarregar aigües:
https://www.campercontact.com/es/andorra?countrycode=AD

Informació turística:
Visiteu l’enllaç:
http://www.encamp.ad/_8fVFq8F9B8Gg2XM6gMEtZ_tl00IK9LjUJumOLwFGqQGVuMwiToNI-A
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