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XXV CAMPIONAT PROVINCIAL DE BECADA 
 

MEDINYÀ 
 
.- DATA: DISSABTE,  19 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
.- LLOC DE TROBADA:  HOTEL RESTAURANT MEDINYÀ - Carretera, 
N-II, 726, 17482 Medinyà. 
                                
.- HORA:  7 MATI. 
Em plau d' informar-vos que hem previst celebrar el Campionat Provincial de Becada, a l’ àrea de Caça de l’ 
Associació Esportiva de Caça Medinyà-Sant Julià de Ramis, el dia 19 de novembre. 
Juntament amb la celebració del campionat masculí, es portarà a terme el campionat en categoria femenina. En aquest 
campionat les societats federades podran inscriure un representant masculí i un de femení. 
La societat de caçadors a la que representi el participant que quedi CAMPIÓ estarà obligada a organitzar el 
Campionat provincial de Becada de l’ any vinent. 
Cada Societat participant designarà també un jutge per acompanyar a un concursant. El jutge s' identificarà amb la 
presentació de la targeta federativa, al Delegat de la prova esportiva.  

Cal que el jutge estigui en condicions físiques per seguir la prova. 
PROGRAMA: 

 
- 7:00 h. -  CONCENTRACIO I SORTEIG DE JUTGES I DORSALS 
- 8:00 h. – INICI COMPETICIÓ 
- 13.30 h. – FINALITZACIO COMPETICIÓ 
- 14:00 h. -  ENTREGA PREMIS 
- 14:30 h. - DINAR 

AVIS IMPORTANT : L’ organització es reserva el dret d’ exclusió d’ aquells participants que arribin fora de 
l’ horari establert i es presentin sense el jutge. 
 
Quota d’ inscripció : 15 € 
 
Preu Dinar: 50  €  ( PER 2 PERSONES: PARTICIPANT I JUTGE) 
 
Preu inscripció Campionat i Dinar: 65 € 
 
En cas de no confirmar l’ assistència al dinar no es pot garantir lloc el mateix dia de la prova. 

 
Les inscripcions es faran per escrit, adjuntant la següent documentació: 
 
 -      el full d’ inscripció omplert, signat i segellat per la societat 

- còpia de l' acta del Campionat Local  ( en el cas que s’ hagi celebrat) 
- còpia de la Targeta Federativa del Concursant i Jutge 
- resguard de transferència a la Federació de Girona al següent compte bancari: 

CAIXABANK ES63 2100 1660 30 0200082039 
 
ATENCIÓ: LA DATA LIMIT D' ADMISSIO DE LES INSCRIPCIONS ES EL DIMARTS 15 DE 
NOVEMBRE. 
Tots els que estiguin interessats en veure el terreny cal que estiguin el dissabte 12 de novembre a les 15.00 hores al 
Hotel Restaurant Medinyà i preguntin per en Xevi Acedo (mòbil contacte: 618610267). 
Finalitzada la prova esportiva, es farà un dinar amb tots els participants i jutges al Hotel Restauran Medinyà. 
Hi queden convidats també, a nivell personal, tots els presidents de les societats federades de la província, però cal 
que confirmin la seva assistència fins el 15 de novembre. Si hi vol assistir-hi alguna altre persona, caldrà  que faci 
una transferència de 25 € a la compte bancària que s’indica a continuació:    
 
LA CAIXA: 2100 1660 30 0200082039  - IBAN: ES63 2100 1660 3002 0008 2039 
 
N O T A: LES PECES ABATUDES QUEDEN DE PROPIETAT DE LA ORGANITZACIÓ. 
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