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1.- SOL.LICITUD DE LA COMPETICIÓ
Per començar, tota Entitat o Club de Catalunya que estigui
interessat en organitzar qualsevol esdeveniment esportiu de Tir
amb Arc no previst al calendari oficial, haurà de comunicar-ho
per escrit a la Federació Catalana de Tir amb Arc.
Si la competició està prevista al calendari oficial, a banda de la
comunicació per escrit, caldrà adjuntar un informe en el que es faci
constar les dades següentes:

2.- INSTAL.LACIÓNS
•

El primer que cal és donar a conèixer com seran les
instal.lacions on es farà l’esdeveniment, que hauran de
ser totalment accessibles per a les persones
discapacitades que utilitzin cadira de rodes, o amb
problemes de mobilitat reduïda. . Per aixó, s’hauran de
comunicar les màximes dades possibles

•

Amb les mides, serveis disponibles, característiques
específiques, i si hi ha accès per a discapacitats.
Capacitat d’aforament màxima, (nombre de dianes que
es podran utilitzar, o quantitat màxima d’arquers
participants).
Planell, mapa d’accès, i/o coordenades per al GPS, o
una explicació de com arribar.
Còpia de l’autorització d’homologació, (si es tracta
d’una instal.lació esportiva Municipal, no és precisa)
Comprovar les cobertures de la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil.
Adjuntar també una fotografía de la instal.lació.
Ubicació dels aficionats (si la instal.lació disposa de
grades o s’han de disposar pels voltants). Seguretat.

•

•
•
•
•
•

•

•
•

Verificació real de les delimitacions de les zones de
descans dels arquers i de la utilitzada pel públic i
acompanyants.
Disposar, si escau, les sortides d’emergència i vetllar
perque sempre estiguin operatives.
Si la importància de l’esdeveniment ho requereix,
disposar d’una ambulancia medicalitzada i contractar
Servei a Protecció Civil.

3.- ASPECTES ORGANITZATIUS
Una vegada exposades les dades de la instal.lació, i obtingut el vist
i plau de la Federació Catalana, caldrà preveure tots els detalls
necessaris per a desenvolupar una organització acurada, i sense
possibilitat d’error.
Així, més o menys en aquest ordre, haurem de gestionar el següent:
•

•

•

•

Comunicar a la Federació Catalana les dades i horaris en
que es desenvoluparà l’esdeveniment, amb especial
atenció a l’hora de concentració dels participants, la
d’inici de les tandes d’escalfament, la del començament
i fi de la competició, (i si hi ha eliminatòries, l’hora de
començament), i l’hora prevista d’entrega de guardons,
per a que confeccioni la circular corresponent.
L’organitzador també haurà d’establir les tres persones
que formin el Jurat d’Apel.lació. (No podrà formar part
d’aquest Jurat cap membre del Comité organitzador, ni
cap persona que participi a la competició. Llibre 2, art.
3.13.6) També s’hauran de fer constar a la circular
informativa emesa per la Federació.
L’organitzador està obligat a fer una relació diària dels
arquers Pre-Inscrits, (actualitzada cada dia) i comunicarla a la Federació perque, a través de la plana web,
serveixi pel coneixement general.
Una vegada tancada l’inscripció, es confeccionarà la
Llista definitiva dels participants, (en la que es farà

•
•

•

•
•

•

•

constar els cognoms i nom de l’esportista, així com el
nùmero de llicència que li doni dret a participar, la
disciplina de tir i la categoria en que participa, i el nom
del Club on pertany).
Aquest llistat es comunicarà a la Federació Catalana per
a verificar l’autenticitat de les dades.
El llistat servirà per a preparar un esquema o quadre
sinòptic de la situació de les dianes, que aniran des de
les distàncies més curtes (menuts), a l’esquerra, fins les
dianes dels seniors, a la dreta, tot respectant les
disciplines amb distàncies mitjanes. Aixó servirà per a
fer la previsió dels papers de diana que fan falta per a la
competició, (a més dels recanvis adients), i per a
organitzar el sorteig de dianes. També servirà per a
confeccionar un llistat per ordre alfabètic amb la diana
asignada a cada participant. Aquest llistat es farà per
triplicat per a penjar-lo al lloc més visible de la
instal.lació a l’efecte que tothom pugui saber amb
antel.lació on tindrà el lloc de tir, i poder comprovar les
dades per a poder fer una posterior rectificació en cas
d’haver alguna errada. També s’enviarà a la Federació
Catalana per a “penjar-lo” a la plana web.
Al sorteig de dianes s’haurà de tenir en compte que,
segons el Reglament com a màxim, i sempre que sigui
posible, en cada una d’elles només podran participar dos
arquers del mateix Club.
Els impresos per a confeccionar el sorteig de dianes el
facilitarà la Federació Catalana
L’imprès de mostra dels fulls de puntuació també el
facilitarà la Federació, peró el Club haurà de fer les
fotocòpies adients per abastir tots els participants.
Si la competició és d’ambit estatal o es vol obtenir el
reconeixement FITA, haurà de demanar amb antelació a
la Federació Catalana perque tramiti la corresponent
sol.licitud de competició amb recompenses FITA a la
Federació Internacional.
El Club organitzador, quan la competició tingui
l’autorització FITA per les recompenses, s’haurà de
proveïr d’impressos suficients per abastir els arquers que

•

•

tinguin dret a sol.licitar-les. (Aquests impressos els
podran trobar a l’annex 2 del Reglamento de
Competiciones y Trofeos de la RFETA, i podran fer les
còpies que siguin precises).
Els organitzadors hauran de sol.licitar a la Federació
Catalana, (o directament al Comité català de jutges),
l’assignació dels jutges adients, que tindran el vist i plau
del CNJ. Es recomana consultar-ho abans.
Es recomana repassar les normatives de la Federació
Catalana pel que fa referència a les categories
reconegudes, eliminatòries i horaris de competició.
(estan a disposició de tothom a la plana web de la
Federació Catalana)

Pel que fa referència al muntatge del camp, s’utilitzarà el quadre
sinòptic o esquema esmentat, i s’aplicarà a la instal.lació segons el
reglament establert.
Com a regla general, les competicions sobre diana a l’aire lliure i
les de sala, es disposen sobre quatre línies que estan definides al
reglament FITA: 1.- la línia de dianes, (agrupades per distàncies,
essent a un extrem les pertanyents a les categories que llencen a
distàncies més curtes, i es van augmentant progresivament amb les
de les categories que ho fan a distancies més llargues); 2.- la línia
de 3 metres, (mesurada pel davant de la línia de tir, i sense
tolerància), més avançada a la línia de tir (llibre 2,art. 7.1.1.9);
3.- la línia de tir des d’on es faran els llençaments, i on es
marcaran les posicions dels arquers; i 4.- la línia d’espera situada
cinc metres com a mínim pel darrera de la linia de tir.
Es recomana marcar exactament, a la línia de tir, els llocs on
coincideixen amb els centres de cada un de les dianes. Aixó
facilita la posició de tir de cada arquer, (normalment, les marques
son els numeros de la diana corresponent, plastificats en format
petit (8 x 6 cm.), engantxats amb cel.lo al lloc corresponent. Així
es poden reutilitzar en altres esdeveniments).
S’ha de tenir en compte que les mides mínimes per cada lloc de tir
establertes per la FITA son de 80 cm. per arquer. Així doncs, cada
diana haurà de tenir, com a mínim, 160 cm. d’amplada, amb
l’excepció dels llocs de tir de les persones disminuïdes físiques que,
per anar en cadira de rodes precisen més o menys de 100 cm.

A les competicions a l’exterior, és obligatori posar banderes
grogues o vermelles, alternativament o no, al damunt de cada
diana, que serviran com indicadors de vent pels arquers. També és
convenient disposar d’una mànega de vent, visible des de la línia
de tir.
En el cas que la organització no disposi d’un sistema de control de
tir automàtic, i precisi del control manual, s’haurà d’entregar a
cada jutge, una bandera groga i una altra de vermella per a
senyalitzar els 30 darrers segons del temps, i/o per comunicar
alguna infracció, (fletxa llençada fora de temps).
És imprescindible disposar d’un senyalitzador de l’ordre de tir
(AB – CD), per facilitar el desenvolupament de la competició.
Es recomanable que els organitzadors comptin amb un equip de
suport, abans, durant i desprès de la competició. Els motius son
els següents:
Suport durant la competició:
•

•
•
•
•

•

•

Disposar d’un mínim de persones per atendre tot el tarannà
de suport que hi ha en una competició, (canvi de papers,
arrenjament de dianes deteriorades, reposar claus i tatxes, i
estar permanentment en alerta per a qualsevol inconvenient
que pugui sorgir, i per a qualsevol observació dels Jutges).
Muntatge del camp. (Marcar, senyalitzar, posar els suports,
les dianes, les banderoles i els papers adients a cada una).
Preparar les tablilles per als participants, amb el seu suport i
full de puntuació. (MARCA i CONTRAMARCA).
Proveïr de begudes refrescants als participants, sobre tot
quan les competicions es fan a l’estiu i a l’aire lliure.
Per a la recollida ràpida i ordenada dels fulls de puntuació
dels participants i portar-los al grup de suport informàtic per
a l’entrada de dades.
En les competicions a l’aire lliure, es recomanable disposar
de carpes i cadires per a oferir zones d’ombre i aixopluc als
participants, i una taula, cadira i tendall per als Jutges.
Desmuntatge del camp.

Suport informàtic:
•

•

•

Per a la separació dels fulls de puntuació de les seves
corresponents tablilles, per ordre de diana, tenint en compte
la MARCA i la CONTRAMARCA, per a facilitar l’entrada de
puntuacions a l’ordinador, caldrà un altra equip de persones,
el nombre de les quals dependrà de la quantitat total de
participants. (I si escau, millor disposar d’un parell o tres
d’ordinadors).
A les competicions on hi hagi eliminatòries és obligatori
disposar d’un sistema informàtic per a seguir amb cura les
fasses finals. Aquí caldrà l’ajut dels Jutges per a anotar tots
els resultats de les confrontacions eliminatòries al full,
(quadre d’eliminatòries), que han de portar per a cada
categoria que en faci. Si es fa correctament, la “feina” pot
durar uns 15 minuts.
També es recomana que, als Campionats importants (de
Catalunya, Provincials, etc), es tingui cura d’oferir trofeus
als tres primers participants de cada modalitat, i molt
especialment als menuts. Penseu que la Federació només
atorga medalles.

Per finalitzar, en les competicions de caire català, és obligatori que
el Club organitzador comuniqui al més aviat possible a la Federació
Catalana les classificacions finals de l’esdeveniment, i entregui els
fulls de puntuació, els de les eliminatòries (si escau), i l’acta de
competició signada pels Jutges abans de les 48 hores posteriors a la
seva celebració.
Totes les actes de competició, tant si corresponen a esdeveniments
socials o no, s’hauran d’enviar a la Real Federación Española, amb
còpia a la Federació Catalana, també abans de les 48 hores
posteriors a la celebració. (Es poden anticipar per fax).
També, el mateix dia de la competició, s’haurà d’enviar els
resultats finals al responsable federatiu encarregat de la plana
web.

4.- PROTOCOL
S’establirà un protocol d’actuació pel que fa referència al
tractament de les autoritats, premsa, entrega de guardons (qui,
quan i com els reparteixen), donar la benvinguda i/o acomiadament
als participants, proveïr d’acreditacions diferenciades i suficients a
premsa (fotògrafs), técnics i organització, amb llistat nominal de
les persones acreditades que s’entregarà al Director de Tir pel seu
control, (llibre 2, art.10.2).

v.m.r.
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