
II LLIGA DE TIR I ARROSSEGAMENT
CIUTAT DE VILA-REAL 2021
Competició sota inscripció exclusiva per a associats i socis.
La inscripció per cada cavall serà de 3 €, i tot l'import recaptat serà donat per l'Associació a
Cáritas per a contribuir amb la causa d'ajudar les famílies que han perdut els seus mitjans de vida,
persones majors que viuen sols i persones sense llar, en augment, per la pandèmia.
 

Les normes generals són les reflectides en la carta d'inscripció i admissió. 

L'Associació es reserva el dret de realitzar canvis per forces majors i/o en consens amb els
associats pel que fa a millores en organització per al funcionament correcte de la competició.

Categories 1 cavall:                                    
1a 0 a 250 kg                       
2a 251 a 320 kg
3a 321 a 420 kg
4a 421 a 520 kg
5a > 520 kg

Categories 2 cavalleries:
6a fins 700 kg (carro 3a prova)
7a des de 701 kg (carro 5a prova)

Categories 3 cavalleries:
8a pes lliure (carro 5a prova)

Puntuació:                                    
Primer classificat = 3 punts
Segon classificat = 2 punts
Tercer classificat = 1 punt

Programa :
22 de maig: de 8.00 a 9.30 h pesada
de les cavalleries.

1a jornada 22 i 23 maig: modalitat carro.
22 de maig: des de les 10.30 h
23 de maig: des de les 10.30 h

2a jornada 26 i 27 juny: modalitat carro.
26 de juny: des de les 10.30 h
27 de juny: des de les 10.30 h

3a jornada 17 i 18 juliol: modalitat carro.
17 de juliol: des de les 10.30 h
18 de juliol: des de les 10.30 h

Lloc: 
Parc del camí de les Voltes, Vila-real

L'organització recorda que és obligatori respectar les mesures de prevenció
enfront de la pandèmia per la seguretat de tots i totes.

L’Associació Cultural i Esportiva de
Tir i Arrossegament de Vila-real

contra el maltractament als animals

VILA-REAL considera BIC el TIR i ARROSSEGAMENT


