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Benvolgut/Benvolguda president/a,

Us informem que la  Junta Directiva posa a disposició  una Beca 100% (2018)  per  a un
esportista de cada un dels clubs, que ha participat a la Lliga Catalana Divisió d'Honor 2016-
17, i que està disponible la Beca 50% (2018) per als altres esportistes, per a participar al
Finder Italian Gran Masters 2017.

El Finder Italian Gran Masters es celebra del 25-26 de novembre 2017 a Pieve di Cento
(Bolognia). Dissabte es celebra la competicions individuals homes i dones, puntuables per
als rànquings WDF (Categoria 1) i BDO (Categoria C), amb places per al Winmau World
Masters i 10.000 Euros en premis. Per diumenge hi haurà la competició de parelles.

Com en les darreres ocasions, aquesta beca extraordinària tindrà el mateix tractament que
la Beca50 FCD, però amb el 100%. La Beca 50 és el programa d'ajuda als esportistes que
consisteix en la subvenció, en format beca, del 50% de les despeses justificables* per a
participar en competicions puntuables del rànquing WDF i BDO que es celebren fora de
Catalunya. Aquest ajut (Beca 100) està disponible per als esportistes amb llicència en vigor
de la FCD i és exclusiu per aquesta competició.

La sortida estarà programada per divendres 24 de novembre i la tornada pel diumenge 26
de novembre. Els jugadors becats 100% hauran d'ingressar un dipòsit de 325 Euros, que
serà retornat en efectiu a l'arribada a l'aeroport de sortida.

Tots els esportistes que compliu els requisits i voleu acompanyar l'expedició i gaudir de la
Beca50 heu de parlar amb el vostre president/a de club que ho comunicarà a la FCD. Per a
tramitar la beques per aquesta competició, les peticions s'hauran de fer abans del 26 de
setembre.

Per  als  esportistes  amb  fitxa  independent,  disposeu  de  la  Beca  50  i  heu  de  contactar
directament amb la federació via correu a fcd@dardscatalunya.cat.

Més info de la competició:
http://www.dartswdf.com/tournament_flyers/2017_FinderItalianGrandMasters.jpg

A Barcelona, a 18 de setembre de 2018

FCD

* El beca inclou: avió, transfers aeroport, hotel (esmorzar) i inscripcions. El no compliment de tots els
requisits o manca d’algun document de justificació, suposarà no poder accedir a aquesta ajuda.
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