XXVIII CAMPIONAT TERRITORIAL DE TIR AL PLAT - TARRAGONA
El campionat Territorial de tir al plat per categories de l’any 2018, es desenvoluparà al llarg de SET TIRADES
a 25 plats cadascuna, als matins, en els camps de tir i dates següents:
1a 11 de març TARRAGONA
2a 15 d’abril ASCÓ

3a 29 d’abril EL PERELLO
4a 20 de maig ULLDECONA

5à 27 de maig L’AMETLLA M.
6à 1 de juliol
FLIX
7à 22 de juliol MIAMI PLATJA

PREMIS
Els premis que es donaran, al final del campionat, seran el 100% de les inscripcions i
cada categoria (1a+2a) (3a+4a) (VETERANS) es repartiran les seves inscripcions. Es
farà un percentatge segons els inscrits de cada grup.
Hi haurà una classificació per als veterans, dames i júniors. Els veterans si entren en classificació per la
categoria abonaran 100% de la inscripció. Classificació veterans 80%
En funció de la disponibilitat econòmica de la Delegació es donaran trofeus i/o diplomes.
El lliurament de premis del XXVIII CAMPIONAT TERRITORIAL de tir al plat, conjuntament amb el lliurament
de premis de la XIX LLIGA CATALANA DE TIR AL PLAT PER EQUIPS, es notificarà durant la competició.
NORMES
1a Inscripció única i valida per a les set tirades del Campionat de:
SENIORS 50 € (p.a.) VETERANS 80% (p.a.) JÚNIORS I DAMES 7 € (s’aplicarà Art. 12 i 13)
Les inscripcions es poden fer, per endavant, a la seu de la Delegació Territorial o fent l’ingrés corresponent a
BBVA (ES04-0182-8366-5102-0010-0040) indicant el nom del tirador, categoria i núm. de llicència.
2a Per poder participar amb opció als premis del Campionat caldrà estar en possessió de la Llicència
Federativa des de la primera tirada i haver estat expedida en l’àmbit d’aquesta Delegació.
3a De les SET TIRADES programades, puntuaran les CINC millors.
4a Únicament es consideraran vàlids a efectes de puntuació pel XXVIII Campionat Territorial tots aquells
resultats que s’assoleixin després d’haver fet efectiu el valor de la inscripció.
5a En cas d’empat, en les cinc millors tirades seleccionades, es classificarà davant qui hagi aconseguit un
major nombre d’encerts en l’última tirada seleccionada i així successivament.
6a Quan un tirador tingui diferent categoria en les modalitat FO i FU, per a la classificació, s’aplicarà la
categoria més alta.
7a Si sols s’està inscrit al Campionat Territorial, a cada tirada s’abonaran els plats (7,00 €) i sols es té opció als
premis finals.
8a Es pot tenir opció als premis de cada tirada abonant la inscripció.
9a Les tirades seran a 25 plats. L’horari d’inscripció serà de 9:30 hores fins última esquadra incompleta.
L’hora d’inici de cada tirada segons programa/calendari.

