
CLUB TIR ARC OLESA
Carrer d’Occitània, s/n,  08640 Olesa de Montserrat - premsa@arcolesa.org

CIRCULAR MEMORIAL JOSEP LLUÍS AMADOR
DIA 17-10-2021

MEMORIAL:

TIRADA MEMORIAL JOSEP LLUÍS AMADOR
Organitzada pel Club Tir Arc Olesa amb la col.laboració de l’Ajuntament d´Olesa
de Montserrat.

LLOC:

Camp de Tir Agustí Valls
Direcció: Cl. Occitània, s/n
Posició GPS:  Plus Code HV3V+84 Olesa de Montserrat

https://goo.gl/maps/X7vfQpkcKMdbvfZG8

DIVISIONS I CLASSES:

Totes les divisions, categories i distàncies seran les oficials, segons la normativa
vigent.

Però s'ha afegit una categoria anomenada “Velles Glòries” per donar oportunitat a
aquells arquers retirats ( amb Llicència Federativa vigent ) que vulguin participar
activament al Memorial.

A continuació es mostren les distàncies i papers per aquesta categoria especial:

- Recorbat 30m 122cm
- Compost 30m 80cm reduïda
- Instintiu 20m 122cm
- Longbow 20m 122cm
- Nu 30m 122cm
- Estàndard 30m 122cm

mailto:presidencia@arcolesa.org


Divisions: Recorbat, Compost, Estàndard, Nu, Instintiu i Longbow
Classes: Arc Adaptat S/N

<14 Anys, Cadet , Sènior i Velles Glòries

DATES I HORARI:

DIUMENGE 17 d'octubre de 2021

9:00h Concentració d’arquers
9:15h Revisió de material
9:30h Inici dels escalfaments

10:00h Inici de la competició (primera tanda de 36 fletxes)
11:30h Descans
11:45h Represa de la competició (segona tanda de 36 fletxes)
13:30h Entrega de trofeus i Homenatge a la Familia Amador
14:00h Enlairament de globus i Cloenda

INSCRIPCIÓ:

L’inscripció al Memorial es farà mitjançant un formulari en línia, disponible a l’adreça
següent:

https://forms.gle/i2fVZQFHq3d9vzhH9

També accés desde el codi QR:

Els preu serà el següent:

- General: 5€

El pagament es farà mitjançant ingrés o transferència bancària al compte del Club
Tir Arc Olesa al número de compte bancari IBAN ES15 2100 0934 9402 0003 8564.

La data límit per inscriure's serà el 3 d´Octubre de 2021

https://forms.gle/i2fVZQFHq3d9vzhH9


APARCAMENT

L’aparcament haurà de ser fora del recinte del Club, ja que queda reservat a
l'Organització.

Amb l’única excepció dels arquers i arqueres d´Arc Adaptat que tindran un lloc
reservat en el recinte.

Tanmateix hi haurà davant mateix del camp en el carrer Occitània, llocs reservats
pels participants arquers i assistents en general.

MESURES COVID-19

Els arquers tindran una zona apartada amb taules per muntar els seus arcs a l’inici
de la competició, de forma que la zona de competició romandrà lliure d’obstacles per
garantir l’espai entre arquers.

A més, es disposarà de gel hidroalcohòlic cada 4 dianes i els arquers portaran la
mascareta en tot moment excepte en els quatre minuts que tenen per tirar a cada
tanda.

Cal remarcar que el tir amb arc és un esport individual, de forma que no hi ha
contacte entre arquers, cadascú disposa del seu propi material i la majoria del temps
es porta posada la mascareta.

US HI ESPEREM AMB MOLTA IL.LUSIÓ!!

JUNTA DIRECTIVA TIR ARC OLESA


