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CIRCULAR FCTA 1371v2 24-12-13  
 

 

XLVII CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR, VETERÀ, JÚNIOR I NOVELL 
XLVII CAMPIONAT DE CATALUNA DE CADETS I MENORS 14 ANYS 

 VII CAMPIONAT DE CATALUNYA PARA-ARCHERY 
XLVII CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ARC ESTÀNDARD  
XLVII CAMPIONAT D’ARC TRADICIONAL, RECTE I NU  

 

-TIR EN SALA- 
Palafrugell, 19 de Gener de 2014 

 

 
LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ:    
Data:  19 de gener de 2014,  
Lloc:   PALAFRUGELL (Girona)- Poliesportiu Pavelló 1 

Avinguda de les Corts Catalanes, 3,  
17200 Palafrugell   
Coordenades: 41.91098,3  N 
    3.16649     E 
 

DIVISIONS I CLASSES: 
Divisions:  Recorbat, Compost , Estàndard, Nu, Tradicional i Recte 
Classes:    Esquirol, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet,Júnior, Sènior, Veterà i Novell 
 
INFORMACIÓ: 

 
Annex. Modificacions Campionat de Catalunya: 
 
Seguint les recomanacions dels diferents Comitès, la Junta Directiva d’aquesta Federació ha 
considerat oportú efectuar la modificació de la circular emesa, en relació al tema de les 
eliminatòries, i també, aclarir altres aspectes que no van quedar gaire clars. Per tant s’han 
aprovat els punts següents: 
 

• ELIMINATÒRIES 

Es faran eliminatòries d'aquelles categories que hi hagin 4 o més participants segon 
normativa Cte. Aire Lliure i Sala. Aquelles categories que siguin 8 o més començaran a 1/4 de 
final i aquelles que siguin 4 o més a 1/2 (semifinals). Les finals seran simultànies i continues  
 
en totes les categories. Les categories novell, esquirol, benjamí i aleví no tindran 
eliminatòries, però podran participar al Torneig Secundari. 
 

• COMPETICIÓ HOMOLOGADA WORLD ARCHERY (FITA) 

Al ser tirada homologada WA serveix per la sol·licitud de Recompenses Dianes WA Sèrie 18 
mts i plusmarques mundials (sols recorbat i compost per cadets, juniors, sèniors i veterans), i 
també recompenses RFETA sala i plusmarques nacionals (totes les divisions per infantils, 
cadets, juniors, sèniors i veterans) 
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• TORNEIG SECUNDARI 

Els participants que no  passin a les rondes eliminatòries, els de les  categories que siguin 3 o 
menys i els de les classes novell, esquirol, benjamí i aleví si ho desitgen podran fer una sèrie 
de 30 fletxes amb una tanda d'escalfament a la pista exterior coberta que començarà al 
mateix inici de les semifinals que es faran a l'altre pavelló. Per això es farà una classificació 
final entre tots els participants del Torneig Secundari amb coeficient segons la taula adjunta. 
Pel càlcul d'aquest coeficient s'ha tingut en compte la mitja de punts efectuada pel campió de 
lliga sala 2014 de la categoria en qüestió tenint en compte que hagin fet al menys tres tirades. 
En el cas de no haver-hi o haver fet una o dues tirades (cel·les grogues) s'ha pres la més 
propera en classe i/o divisió. Els guanyadors absolut en homes i la guanyadora absolut en 
dones segons coeficient obtindran un premi en reconeixement per aquest torneig secundari. 
Els participants al Ct de Catalunya hauran d'indicar obligatòriament durant la revisió i control 
de material i categoria si participaran al Torneig Secundari.  
Aquest Torneig gaudirà d’un premi absolut per la ca tegoria femenina, i un altra per la 
mascu-lina. (Una panera per a cada guanyador) 

• TORNADA CATALUNYA-LLENGUADOC 

La tirada es valida per l'encontre de tornada contra el arquers francesos del Lleguadoc que 
vindran a competir contra els arquers catalans. 
 

• OBLIGATORI PER PERCEBRE SUBVENCIO CT. ESPANYA SALA 

Els arquers que han de assolit la classificació per percebre la subvenció pel Ct d'Espanya 
Sala de la seva divisió, han de participar en aquest  Ct de Catalunya Sala segons decisió 
pressa per unanimitat de la Junta de la FCTA en data 21 de desembre, si volen rebre citada 
subvenció. 
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Esquirol     283,2        273,3        186,3        186,3        186,3      

Benjamí     283,2        289,3        186,3        186,3        186,3      

Aleví     283,2        275,7        228,3        228,3        228,3      

Infantil     283,2        269,5          58,3        118,5        114,8      

Cadet     283,2        273,5          90,2        118,5        114,8        282,0    

Junior     283,2        280,5        156,3        118,5        114,8      

Senior     283,2        271,3        156,3        118,5        114,8      

Veterà     286,8        268,0        156,3          97,8        114,8      

Novell     284,4            284,4        

  
Divisions 
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Esquirol     234,8        264,3        186,3        186,3        186,3      

Benjamí     234,8        264,3        186,3        186,3        186,3      

Aleví     234,8        269,3        228,3        228,3        228,3      

Infantil     234,8        269,0        129,7        114,8          83,0      

Cadet     234,8        251,0        129,7        114,8          83,0        271,0    

Junior     234,8        254,0        129,7        114,8          83,0      

Senior     271,2        262,7        129,7        114,8          83,0      

Veterà     234,8        251,0        129,7        114,8          83,0      

Novell     284,4            284,4        
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HORARI: 
09:00 h - concentració, revisió de material i inici escalfament 
10:00 h - inici primera sèrie 
11:45 h - inici segona sèrie 
13:15 h - Desempats si s'escau (1 fletxa en cas d'empat a la zona de tall) 
13:30 h - entrega de guardons categories sense eliminatòries 
Dinar 
15:30 h - inici quarts de final (inclou dues tandes de pràctiques) Pavelló 1 
16:15 h - inici semifinals (inclou dues tandes de pràctiques pels que comencen eliminatòries a 
semifinals) Pavelló 1 i inici del Torneig Secundari al Pavelló exterior cobert. 
16:45 h - inici finals 
18:00 h - entrega de guardons categories amb eliminatòries i Torneig Secundari. 
S’entregaran recordatoris de la competició a tots e ls participants . 
 

• És obligatori participar amb la vestimenta fixada p er la WORLD ARCHERY, capitol 20, 
llibre 3 ( s’ha d’anar amb roba esportiva, ni texans ni roba mimetitzada, ni DENIM; i s’ha 
d’anar amb sabatilles esportives, ni sabates, ni sabates de muntanya”. Es un acte solemne. El 
terra del poliesportiu és  una supèrficie sintètica esportiva. Els qui no compleixin aquesta 
norma no se’ls permetrà participar . 
 

• Disposem de dues sales amb un aforament de 26 dianes per pavelló: 
 

� Pavelló 1 
Dimensions: 45 x 27 metres     Tipus de superfície: sintética 

� Pista exterior coberta del Pavelló 1 
Dimensions: 20 x 40 metres        Tipus de superfície: ciment lliscat 

 

Els accessos als pavellons són independents. 
 

• L’ Associació Turística de Palafrugell, Calella, Ll afranc i Tamariu  sortejarà tres premis 
d'una habitació doble i un premi d'un cap de setmana per a quatre persones en un bungalow. 
 

•  Mf Arqueros sortejarà un xec regal de 200€. 
 
INSCRIPCIONS:  
 

• Tenir llicència d’arquer/a en vigor.   
• L’aforament màxim del campionat és de 52 dianes. 
• El termini d’inscripció finalitza el dia 12 de gene r de 2014, a les 24:00 h.  
• Les inscripcions seran ateses per ordre d’arribada. En el moment que el nombre de places 

disponibles quedin cobertes, es tancaran les inscripcions encara que no hagi finalitzat el 
termini establert.   

• El dia 13 de gener, es publicarà a la web de la Federació www.fcta.cat, el llistat oficial 
d’inscrits. 

• És obligatori enviar formulari d’inscripció i comprovant de pagament al  correu electrònic  
campionatdecatalunya@fcta.cat 

 
PREUS:     

30 € - Sènior, Veterà i Novell. 
15 € - Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí i Esquirol. 

 
Volem agrair a l'Ajuntament de Palafrugell i sobretot a la Regidoria d'Esports per tota la seva 
col·laboració perquè aquest campionat es pugui celebrar en les seves instal·lacions. 
Així mateix volem agrair al club Esportiu Tir amb Arc Figueres i el club Arquers Esclanyà la seva 
col·laboració. 

 
Barcelona, 24 de Desembre de 2013 

La FCTA 
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INSCRIPCIÓ - CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TIR EN SALA 
 

 

Dades del campionat (marcar el campionat que correspongui) 
 

  XLVII CAMPIONAT CATALUNYA SÈNIOR, VETERÀ, JÚNIOR I NOVELL 
 XLVII CAMPIONAT DE CATALUNA DE CADETS I MENORS 14 ANYS 
  VII CAMPIONAT CATALUNYA PARA-ARCHERY 
  XLVII CAMPIONAT CATALUNYA D’ARC ESTÀNDARD  
  XLVII CAMPIONAT CATALUNYA D’ARC TRADICIONAL, RECTE I NU 

 
 

Dades de l’arquer/a 
 

N.Llicència       

Nom    

Cognoms  

Club   
 
Categories (marcar la divisió i classe que correspongui) 
 

Disciplina:                               (Abrev.)   Classe:            (Abrev.)                Classe:                    (Abrev.) 

RECORBAT R     SÈNIOR S     FEMENÍ F   

COMPOST C     VETERÀ V     MASCULÍ M   

ESTÀNDARD S.E. EE     NOVELL N           

LONG BOW (RECTE) L   JÚNIOR J      

TRADICIONAL T   CADET C      

NU N   INFANTIL I      

    ALEVÍ A      

    BENJAMÍ B      

    ESQUIROL E      
 
Dades de contacte 

Telèfon      

Correu electrònic:   

Observacions:   
 
 

Forma inscripció i pagament                     

 
Enviar formulari i full d’ ingrés al correu electrònic: 

campionatdecatalunya@fcta.cat 

Federació Catalana de Tir amb Arc 
"la caixa"  2100 1107 33 0200087937 

30 € - Sènior, Veterà i Novell 
15 € - Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí i Esquirol 

 
No s’acceptarà cap inscripció que no arribi en temps i forma, i que no vagi acompanyada del comprovant de pagament 


