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INFORMACIÓ LLIGA CATALANA
DIVISIÓ DE TARRAGONA

Es  convoca  als  esportistes  interessats  en  participar  que  facin  la
preinscripció via correu electrònic a premsa@dardscatalunya.cat per tal de
coordinar la organització de la zona del Camp de Tarragona.

EQUIPS: formats per un mínim de 5 esportistes masculins i/o femenins.
Els equips que no estiguin constituïts com a club de dards, per participar a
la competició, hauran de legalitzar-se com a tal (veure guia pràctica per
l'alta d'un club a http://www.dardscatalunya.cat/altes-clubs/) o bé realitzar la
inscripció a través d'un club ja federat amb els drets en vigor. 

INICI: Previst per a finals del més de novembre.
Els Clubs/equips que no hagin fet efectives les taxes corresponents NO podran iniciar la competició.

TAXES COMPETICIONS 2015-16: (* = preus orientatius a la espera de la resolució de l'Assemblea)
Quota/Inscripció anual de Club: 40,00* Euros.
Inscripció temporada 2014-2015 per Equip: 40,00* Euros. (un Club podrà inscriure tants equips com
formi, abonant una única quota de club i tantes com equips formi).

LLICÈNCIES ESPORTISTES FCD: (* = preus orientatius)
Fitxa Federada 2015-16 mitjançant un Club Federat amb els drets en vigor: 25,00* Euros.
Es podran donar d'alta esportistes fins al mateix dia de la última jornada de la primera volta de la
Lliga Catalana llur data quedi fixada al calendari oficial.
Per a més informació sobre les llicències accediu a l'aparta  Espai Federat  que trobareu al menú
superior o aquí:http://www.dardscatalunya.cat/llicencies/

FI DE PREINCRIPCIÓ: Per fer una millor previsió, és important que els Clubs i Equips que tinguin
interès en participar a les Lligues realitzin la preinscripció el més aviat possible, hi ha temps fins el 1
de novembre de 2015, per a la Divisió de Tarragona.

INSCRIPCIÓ: s'iniciarà el dia següent de la celebració de l'Assemblea Ordinària, el dilluns dia 9 de
novembre de 2015.

FORMAT DE JOC: Divisió de Tarragona: Round Robbin, tots contra tots a 25 punts -tots jugats-.
Els equips alinearan a 5 esportistes que es creuaran amb els 5 de l'equip rival.

PREMIS: Divisió de Tarragona: en funció de la participació es determinaran els premis, que aniran
en proporció a la participació. La intenció es determinar una beca fixa per a cada participant i una
altre beca que anirà en funció dels jocs guanyats en cada jornada de Lliga.

MÉS INFORMACIÓ I DUBTES:  En cas de dubtes o necessitar més informació, podeu contactar
amb la Federació via e-mail,  més amunt indicat,  o bé contactar amb Tito Salvadó (m.609234740
disponible de 13-15h i de 19-21h).
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