FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

Circular 2 / 2017
DATA:

23 de Gener de 2017

A:

A tots els Presidents de Clubs de la Delegació Provincial de Barcelona

RE:

Campionat de Catalunya de Clubs 2017 (tripletes)

Sr. President,
Ja us podeu inscriure a l’edició 2017 del Campionat de Catalunya de Clubs per tripletes.
Dies de joc:
Lloc:
Hora:
Categories:
Uniformitat:
Inscripció:

19 i 26 de Febrer / 5 Març
Santa Perpètua de Mogoda (Final a Magoria)
9:45h.
Masculina, Femenina i Juvenil (Hom.) / Masculina i Femenina (Aut.)
Obligatòria
23 gener a 10 febrer

Un cop tancada la inscripció es publicarà a la web l’horari de joc de cada categoria.
La Final es disputarà a les instal·lacions de Magoria (Barcelona).
Adjuntem un recordatori per que el poseu en un lloc visible pels vostres socis/jugadors.
Els Campions de Catalunya de les categories masculina i femenina homologades
participaran en l’Internacional Ciutat de Sevilla.
Els Campions de Catalunya de les categories masculina i femenina autonòmiques,
participaran en el Campionat de Catalunya Autonòmic de Clubs, que organitza la
Federació el darrer trimestre de l’any.
És imprescindible pagar el Canon de Club 2017 i haver renovat i homologat si s’escau
enguany les llicencies dels participants o possibles suplents,
Si heu d’homologar les llicencies, mireu de fer ambdues tramitacions alhora ja que la
homologació posterior a la renovació suposarà un càrrec de 2€ de generació de carnet de la
llicència renovada anteriorment. Reviseu i poseu atenció abans del tràmit, a la categoria de
renovació de la llicencia perque no s’admetran canvis.
Les llicències tramitades al 2017 NO permeten disputar la Promoció que es disputarà els
dies 5 i 12 de febrer..
La llista d’enfrontaments de la Promoció serà enviada per correu postal als clubs implicats i
es publicarà a la web de la Federació així com la classificació final d’acord amb la
modificació reglamentaria que afecta als empats.
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