T.T.30
(TOTS CONTRA TOTS A 30m.)
Benvolguts companys i companyes d’arqueria;
Volem celebrar amb tots vosaltres el 10è aniversari del
Club De Tir Amb Arc l’Arboç i, és per això, que volem
convidar-vos a la nostra tirada, el TT30. Enguany, tots els
diners que recaudem aniran destinats, íntegrament, a la
Marató de TV3, que aquest any està dedicada al ICTUS, i al
Club ens toca una mica d’aprop.
Pels que encara no sapigueu què és el TT30, us ho dic
ara mateix. És un torneig que ens hem inventat des d’el Club
De Tir Amb Arc l’Arboç, el qual consisteix en competir totes
i cadascuna de les modalitats entre sí. És a dir, que qui tiri
amb un politges podrà competir contra algú que tira amb
estàndar, per exemple.
La dificultat d’aquest torneig està en que tothom tira a
30 metres, però ningú tira en la seva diana “oficial” dels 30
metres. I és així com hem “igualat”(en la mida del possible) la
dificultat entre les diferents modalitats. Com?
Doncs la cosa queda així:
- Arc Long Bow

30m

Diana de 122cm

- Arc Instintiu

30m

Diana de 122cm

- Arc Nu

30m

Diana de 80cm

- Arc Estàndar

30m

Diana de 60cm

- Arc Recorbat

30m

- Arc de Politges
Vertical*

Diana de 40cm
30m

Diana

Triple

*El 10 es conta com en el recorbat.

Horari:
8h – 8.30h

Concentració d’arquers/es.

8.45h

Revisió de material i entrenament.

9.15h

Inici de la competició.

Podrà participar qualsevol arquer/a major de 14 anys, i
amb la llicència en vigor.
Es tiraran un total de 36 fletxes en tandes de 3.
A l’acavar es faran les eliminatòries. Aquestes es faran a
partir de 8ens. de final, és a dir que passaran els/les 16
millors.
També dir-vos que hi haurà trofeu pels 3 primers/es
classificats/es, i al finalitzar l’esdeveniment farem l’entrega
de trofeus i un petit pica-pica d’aniversari.
La tirada/torneig serà el 20 de novembre. El preu de la
inscripció serà de 15 € per participant, els quals es pagaran el
dia de la tirada.
Per fer la inscripció entreu en el següent link:
https://goo.gl/forms/ZUn5FaqyFCZwqLR43

I veure el llistat en aquest altre :
LLISTAT
Esperem la vostra participació.

Salut i fletxes !!!

LLOC:
L’Arboç del Penedès (Tarragona)
Organitza: Club de Tir Amb Arc l’Arboç
Adreça:
Avinguda Sant Jordi s/n (antic camp de futbol)
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L’Arboç del Penedès, 2 de octubre de 2016.

