Reglamentació

Tir amb arc per discapacitats físics
i seva reglamentació
Les persones amb amb con discapacitat física
compiten en tir amb arc en les modalitats de cadires
de rodes i de peu, tant en categoria masculí com a
femení. Aquest esport permès desenvolupar la
motivació, concentració, la força i la precisió, entre
altres habilitats. Molts arquers amb discapacitat
física estan arribant a tenir nivells competitius
molts alts.
Hem vist i escoltar parlar en varies ocasions del tir
amb arc per persones amb discapacitats. Hem vist
arquers competint en cadires de rodes, altres tirant
de peu i altres asseguts en cadires normals i en
taburets. Segur que alguna vegada tas preguntat
¿Cóm es possible això? ¿Cóm es possible competir
amb aquestes diferencies funcionals tan importants? Si es possible.

Tir amb arc per persones amb discapacitat física
i les seves regles sol voldria aclarir aquest temes, com es el sistema de competició per
discapacitats, les categories, classificacions i handicap.
Les discapacitats funcionals existen de diferents tipus i influïen de manera diferent en la capacitat
d'una persona per agafar per primer cop un arc i llançar una fletxa d'una forma més o menys
correcta. El Comitè Paralímpic Internacional (IPC) estableix uns criteris d'agrupament per ajustar
les oportunitats competitives de cada grup de disfunció, així s'estableixen diferents Disciplines i
Divisions, semblant al sistema de classificació FITA, i diferents Classe, exclusives del IPC. Com es
lògic sòl arquers de la mateixa Disciplina, Divisió i competir entre sí.
Disciplines:
- Tir amb Arc sobre Diana a l'Aire Lliure
- Tir con Arc sobre Diana en Sala
- Tir de Camp (experimental)
- El Sky-Arc (experimental)
Divisions:
Pel Tir amb Arc sobre Diana a l' Aire Lliure:
Divisió Recorbat, amb equip com s'especifica al article 7.3.1 del Reglament de la FITA.
Divisió Compost, amb equip com s'especifica al article 7.3.3 del Reglament de la FITA.
Pel Tiro amb Arc sobre Diana en Sala:
Divisió Recorbat, amb equip com s'especifica al article 8.3.1 del Reglament de la FITA.
Divisió Compost, amb equip com s'especifica al article 8.3.2 del Reglament de la FITA.
Pel Tir de Camp:
Divisió d'Arc NU, amb equip com s'especifica al article 9.3.3 del Reglament de la FITA (veure
també articles 9.3.4 y 9.3.5).
Divisió Recorbat, amb equip com s'especifica al article 9.3.1 del Reglamento de la FITA (veure
també articles 9.3.4).
Divisió Compost, amb equip com s'especifica al article 9.3.2 del Reglamento de la FITA (veure
també articles 9.3.4).

Para El Sky-Arc:
Divisió OPEN amb equip com especifica l’article 10.5 del Reglament de la FITA.

Classe: Classificacions de Tir Amb Arc
Resumim:
ARW1: Tetraplegia en cadira de rodes o semblant.
ARW1-C: Extensió de l'ARC1 anterior amb discapacitats superiors.
ARW2: Paraplegia en cadira de rodes o semblant.
ARST: Arquers de peu o que disparen des de una cadira (cadira normal)
ARTS-C: Arquer de peu amb discapacitats severes en les extremitats.
Per qui vulgui tenir una ampliació de les classes exposeu a continuació els criteris exportats del
Reglament d l'IPC per Tir Amb Arc. Poden veure el Reglament complet en les seccions
“Reglaments” i “Documentació” d'aquesta Web o clikan l'enllaces d'ampliar informació d'aquest
article.

ARW1
Definit com arquer amb tetraplegia en cadires de rodes, o discapacitat
comparable.
Perfil Pràctic:
Limitacions al rango funcional de moviments dels braços, forces o
control,
i demés:
Tronc: control i /o equilibri pobre/dolent o inexistent, estàtic i amb l'arc
apuntant a la diana.
i/o
Extremitats Inferiors: considerades no funcionals degut a l'amputació,
limitació al rang de moviment, força i control (quasi no funcional per el desplaçament en distancies
llargues).
Perfil de la Discapacitat:
Tetraplegia, Quadriplegia, triplegia o diplegia severa amb limitació en el control de les extremitats
superiors o espasticitat en extremitat superior (escala de grau d'espasticitat pel tono muscular 24) (quasi limitació per tensar pes degut a la funcionalitat de l'ombro i del colze del braç de corda, o
limitació de la funcionalitat de les dues mans, sense considerar les canells).
Doble amputació por sota del genoll associat amb articulació de la cadera o doble amputació por
sobre del genoll amb monyons curts (per ex. pròxim a 1/3) associat amb amputacions en ambos
braços o limitacions en el rango funcional de moviment, força o control.
Discapacitat mínima en cada braç: 5 punts associats amb discapacitats mínima de 15 punts en el
tronco, o de 35 punt a les extremitats inferiors, o de 8 punts al tronco i 20 en les extremitats
inferiors.

ARW1-C
Dins dels arquers ARW1 aquells amb una major discapacitat
podran ser assignats a una subclasse ARW1-C que podran
competir en series facilitades.
Discapacitat mínima a cada braç: 20 punts associada amb
discapacitat mínima de 15 punts al tronco, o de 35 punts en les extremitats inferiors, o de 8 punts
en el tronc i 20 en les extremitats inferiors.

ARW2

Definit com arquer paraplègic en cadires de rodes, o discapacitat comparable.
Perfil Pràctic:
Sense limitacions al rango funcional de moviment dels braços, força o
control.
Tronc: des de un control bo a molt pobre o inexistent i equilibri, estàtic i amb l'arc apuntant a la
diana.
Extremitats Inferiors: considerat no funcional degut a amputació, limitació al rango de moviment,
força o control (quasi no funcional pera desplaçament durant llargues distancies).
Perfil de Discapacitat
Paraplegia, diplegia severa sense limitació en el control de les extremitats superiors i moderat desordén en el equilibri del tronc.
Espasticitat moderada en les extremitats inferiors (escala en el grau d'espasticitat: 3).
Doble amputació por sota del genoll.

ARST
Definida com arquers de peu o que disparen des de una cadira
Perfil Pràctic:
Extremitats Inferiors funcionals per desplaçament durant distancies llargues.
Té que tenir una discapacitat mínima en l'avaluació funcional.
Discapacitat mínima de 10 punts en una cama o 15 punts en les dues cames o
25 punts en el total o una diferencia de 7 cm longitud en les extremitats
inferiors.
ARST-C
Dins de l'ARST els arquers amb discapacitat severa en les extremitats
superiors poden ser assignats a una subclasse ARST-C permesa per
competir
en series facilitades.
Discapacitat mínima en cada braç: 20 punts o 40 punts al braç de
corda

Competicions Oficials
Son Competicions Oficials de l'IPC:
Competicions per Títols Paralímpics (Torneig de Tir Amb Arc Paralímpic);
Competicions per Títols del Món (Campionats Mundials).
Las Competicions Aprovades son las competicions de multi discapacitat de Tir amb Arc de l'IPC
autoritzades pel IPC incloses al Calendari Oficial de l'IPC i el Calendari de Tir amb Arc de l'IPC.
Moltes dubtes salten a vegades a les persones que volen introduir-se al tir amb arc.
Dubtes sobre la seva capacitat, la dificultad que entranya aquest esport o la por del
desconeixement.

Ja sigui per problemes congènits com per un accidente inesperat, les deficiències físiques marquen
el rumbo de nostres vides d'una manera molt pronunciada, n'obst-ant, pels esportistes
discapacitats es amés, una prova real de la capacitat de superació i adaptació del ser humà.
Saber competir brillantment en persones amb tot tipo de lesions i amputacions demostren que pot
ser, que el Tir amb Arc es accessible a tots, no es te que tenir por.
Les puntuacions obtingudes en els grans aconteciments internacionals Jocs Paralímpics,
Campionats del Món i els rècords obtinguts be poden valer per fer ombra a molt arquers d'elit de la
considerada categoria absoluta, -de fet, alguns competidors ARW1 així ho han demostrat,
com es el cas de Jeffery Fabry, subcampió del prestigios Trofeu Internacional Les Vegas
y actual campeón del Mundo W1. Jeffery entrena 4 horas diarias tirando sus flechas
sujetando la cuerda con la boca por la amputación de su brazo derecho por encima del
codo-.
No tenim que oblidar que el Tir amb Arc es un esport ple de bones sensacions per divertir-se, per
competir i con tal fi, hi ha milers de persones practicant, amb diferents discapacitades físiques i
sense elles, persones que des de l'anonimat gaudeixen llançant fletxes amb o sense cap pretensió
competitiva i es que aquest esport es per a tots, per totes les edats i per totes les condicions.
Des d'aquí felicito a tots aquest esportistes per la seva capacitat de superació i disciplina de treball
per tots els èxits que estan obtenint.
Tots aprenem coses d'ells.

