FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

Circular 3 / 2017
DATA:

20 de Febrer de 2017

A:

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

RE:

Fase Prèvia al Campionat d’Espanya de clubs 2017 (tripletes)

Sr. President,
Des del passat 6 de febrer ja us podeu inscriure a la Fase Prèvia 2017.
Us recordem algunes dades:
•

Dies de joc:

12, 19 i 26 de Març i 2 d’Abril

•

Categories:

1ª, 2ª, Femenina i Juvenil (Hom.) / Masculina i Femenina (Autonòmica)

•

Lloc:

Santa Perpetua de Mogoda. Final a Magoria (Barcelona)

•

Hora:

9:45h.

•

Uniformitat:

Obligatòria

•

Preu inscripció: 6€/tripleta (cat. Juvenil gratuïta)

•

Inscripció:

Fins el 3 de març

El programa-horari de joc, previst inicialment de matí i tarda en totes les jornades, es definirà
per cada categoria un cop tancada la inscripció i es comunicarà oportunament.
Us recordem que els jugadors amb llicencia de 1ª NO es poden inscriure a la 2ª categoria de la
competició. Que si bé la normativa permet que els jugadors amb llicencia de 2ª sí poden participar a
la competició de 1ª, sempre i quan almenys un dels components de la tripleta sigui de la categoria
(1ª), NO podrien participar en el Campionat d’Espanya i que el Club en cas de no tenir un jugador de
1ª que hagués participat a la categoria perdria el seu dret a competir en el campionat estatal.
Aprofitem per recordar a tots els clubs que participaran a: 1ª, 2ª i 3ª divisió de la Lliga Masculina, 1ª i
2ª divisió de la Lliga Femenina i/o en la Lliga Catalana i que per tant tenen la obligació d’homologar
les llicencies dels inscrits en aquests grups, que tramitin el major número d’aquestes llicències abans
de final de mes. Igualment aquells a dia d’avui no hagin pagat el Canon de Club o no hagin presentat
la Fitxa Nacional de Club ho facin urgentment.
Adjuntem un recordatori que agrairem que col·loqueu en un lloc visible al vostre club i que informeu
als vostres jugadors i/o socis.
Rebeu una cordial salutació,
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