MUTUASPORT
En Mutuasport, a mutua dos cazadores, dirixida exclusivamente
POR e para os cazadores, sabemos cales son as túas necesidades,
por iso ofrecémosche a mellor variedade de seguros de caza
- Seguro de
- Seguro de
- Seguro de
- Seguro de
- Seguro de
- Seguro de

R.C. de cazador
danos propios
R.C. dos cans
R.C. de competicións
R.C. de ganchos e monterías
R.C. para Tecores

V
GRLICIR
SR UDABLE

Infórmate na túa sociedade,
nunha das oficinas da
FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA
ou na nasa web

www.federaciongalegadecaza.com

,

LOCALIZACION
As Virtudes (FRADES)

INSCRICION
,

A inscrición debe facerse no seguinte enlace:

https ://galegadecetreria.gal/DOLI BARR/pu bl ic/mem bers/new. php
e o seu abono a través de transferencia ou utilizando o enlace
a.-ES03 2080 5021 5130 4002 2803
b.-https ://galegadecetreria.ga
Telf. de contacto: 610 426 030 / 618 186 976
Prezo: 35€ primeira inscrición e 25€ na segunda e sucesivas por
cada categoría. (non inclúe cea)
Cea de cofraternidade do Sábado, 20€ por persoa
e 12€ menores de 12 anos.
CATEGORÍAS:

Altameria a paloma lanzada
Baixo voo Azores a perdiz
Baixo voo Harris a faisán
Pequenas aves a Paspallas
Brazo tornado (falcóns) a Perdiz

Máximo 20 aves por categoría e riguroso orden de inscrición.

Data límite: 22 / 1 O/ 2019

PODERASEALMORZAR
EXANTAR NA CARPA

VENRES 25
Lugar: CASA DA CULTURA DE XANCEDA (Mesía)
20:30h. Conferencia de J.M. Fernández Pereira
Naturalista - Ornitólogo

"ABEJERO EUROPEO"

Primeira línea de defensa natural contra a invasión
da vespa asiática. VESPA VELUTINA.
TUTORIAL Colocación de arnés nas aves rapaces.
(Lucas Boubeta - José Guizán Trastoy)
Presentación do Campionato.
Sorteo das quendas de voo.
Petiscos de benvida.

SABAD026

09:00h.
14:00h.
15:00h.
21 :00h.

Comezo da competición.
Parada para xantar.
Reanudación da competición.
Cea cofraternidade entre todos os cetreiros
e acompañantes inscritos no transcurso da cal se darán
a coñecer aos finalistas.

DOMING027

09:00h. Inicio de voos para os finalistas.
17:00h. Entrega de trofeos.

Cerimonia de proclamación como "CETREIROS DO CAMIÑO"
facéndoselle entrega dun diploma e unha insignia de prata
exclusiva.

PARTICIPANTES

Segundo a Normativa da FGC na tempada 2019-2020, nas competicións
organizadas pola Federación Galega de Caza (Provincial,
Autonómico e Copa Galicia), os deportistas que participen en
competicións nas que non se usen armas os participantes deberán
dispor dun seguro de responsabilidade civil cunhas coberturas mínimas
de 340.151.82€. (Equiparables ao Documento único R).

* Os horarios poden variar dependendo da
climatoloxía e do desenvolvemento dos voos.

