Circular 2 / 2022
DATA:

12 de gener de 2022

A:

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

RE:

Fase Prèvia la C. Espanya de Clubs 2022 (tripletes)

Sr. President,
Ja us podeu inscriure a l’edició 2022 de la Fase Prèvia al C. Espanya de Clubs per tripletes.
La inscripció finalitza el pròxim 28 de gener.
Dies de joc: 13*, 20* i 27 de Febrer
Preu:

9€/tripleta

Hora:

9h.

Categories: 1ª, 2ª, Femenina i Juvenil (Hom.) / Masculina i Femenina (Aut.)
Uniformitat: Obligatòria
Inscripció:

Fins el 28 de gener

Un cop tancada la inscripció es publicarà a la web l’horari de joc i ubicació de cada categoria.
És imprescindible el pagament del Cànon de Club 2022 i la tramitació de les llicencies per
inscriure’s a la competició.
Us recordem que d’acord a la nova normativa el nº. mínim de llicencies homologades
per club és de 8 que s’hauran de fer en la 1ª tramitació d’aquest tipus de llicencia.
Adjuntem un recordatori i us agrairem que el poseu en un lloc visible pels vostres
socis/jugadors.
Recordeu que només es pot jugar a la categoria de la pròpia llicencia, és a dir els jugadors
amb llicencia de 1ª jugaran al campionat de 1ª i els jugadors amb llicencia de 2ª només es
podran inscriure al campionat de 2ª. Només els jugadors sub23 o juvenils es podran inscriure
a qualsevol de les dues categories. No es permeten canvis de categoria un cop expedida
la llicencia.
No es necessari incloure el 4t. Jugador al full d’inscripció des de bon principi.
Consulteu la normativa de la competició a la nostra web.
Per últim, recordeu que heu de demanar cita prèvia per fer les tramitacions a la Secretaria,
trucant per telèfon o escrivint a l’email.
Salutacions,
Secretaria General
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