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COMUNICAT
CAMPIONATS DE CATALUNYA
Benvolguts/Benvolgudes,
L’ inesperada i greu situació provocada per la pandèmia mundial de la COVID-19 ens va obligar
a contracor a haver de suspendre la nostre activitat i el nostre calendari de competicions 20192020, prioritzant, com no podia ser d’una altra forma, la salut i seguretat dels nostres arquers i
arqueres i en estricte respecte a les imposicions legals adoptades per les Autoritats Sanitàries.
Tal i com vàrem informar en l’anterior comunicat, la voluntat d’aquesta Federació era reprendre
els Campionats de Catalunya i des de la Federació hem estat treballant per que això fos
possible, sota l’esperança que la situació per la pandèmia millorés i ens permetés celebrar els
campionats amb les garanties suficients per no posar en perill a cap dels seus i les seves
participants.
Ara bé, el panorama actual és ben diferent i l’alerta pel coronavirus a Catalunya, tot i la nova
normalitat, és ben present.
Els constants rebrots per tot el país ens han obligat, per responsabilitat i prevenció, a prendre
una decisió molt a contracor nostre i és per això que volem comunicar que:
Campionats de Catalunya 2019-2020:
Seguint les recomanacions de prudència sanitària, davant la impossibilitat d’assegurar
que tots els participants són negatius de Covid i per no contribuir a la propagació de la
malaltia amb desplaçaments des de diferents punts del país amb el moviment
d’esportistes, lamentem informar-vos que els Campionats de Catalunya queden
suspesos definitivament.
Propera temporada de Tir de Sala 2020-2021
Es programarà la temporada. Tot i que estem supeditats a les limitacions i mesures que
indiquin les diferents autoritats i que en aquests moments no podem preveure.
En la circular que es publicarà amb suficient antelació, abans de les tirades, us
comunicarem les dates, llocs i normes adaptades.
Compartim la desil·lusió que aquesta suspensió pugui provocar en els nostres federats i
federades, i reiterem el nostre agraïment per la vostre comprensió i col·laboració en aquesta
lluita contra la malaltia en la que estem tots implicats.
Alhora, us animem a que a nivell local i complint al màxim amb els protocols sanitaris i de
seguretat, seguiu mantenint la flama del nostre esport encesa, ja que si treballem junts som
més forts, arribarem més lluny i ho farem mes ràpid.
Com sempre restem a la vostre disposició per qualsevol dubte o aclariment.
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