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CIRCULAR FCTA 1908 27-02-2019
FORMAT DE LES COMPETICIONS D’AIRE LLIURE 2019
En les competicions catalanes de tir d’Aire Lliure de la temporada 2019, s’aplicarà la normativa
World Archery (WA) vigent a totes les competicions oficials, tant per la Lliga Catalana com pels
Campionats de Catalunya.
LLIGA CATALANA D’AIRE LLIURE
1a tirada
16 i 17 de març 2019

Montjuic i Puigverd de Lleida

2a tirada

30 i 31 de març 2019

Cerdanyola i Pardinyes

3a tirada

13 i 14 d’abril 2019

Montjuic i Pardinyes

4a tirada
CAMPIONATS DE CATALUNYA
Arc Tradicional i Nu

27 i 28 d’abril 2019

Constantí i Puigverd de Lleida

4 de maig de 2019

Terrassa

Absolut Recorbat, Compost, Estàndard
i Arc Adaptat
Round 900

19 de maig de 2019
Setembre de 2019

Pardinyes (Lleida)
Barcelona (C.Montjuïc)

Per poder tenir dret als trofeus, medalles o reconeixements de la lliga catalana d’aire lliure, es
tindran en compte les 3 millors tirades de les 4 possibles. Es farà entrega dels mateixos al
Campionat de Catalunya d’Aire lliure corresponent.
La lliga catalana d’aire lliure d’arcs tradicionals i nu, per afavorir la participació, es realitzarà a
36 fletxes a 30m ( 80cm diana de camp) i 36 fletxes a 18 m (40cm diana de camp)
Modificació de distàncies segons darrera modificació aprovada al juliol 2017
INFANTILS:
Arc recorbat 2 x 36 fletxes a 40m (diana 122cm) homes i dones
Arc compost 2 x 36 fletxes a 50m (diana 80cm reduïda al 5) homes I dones
Arc tradicional I nu, 36 fletxes a 30m (80cm camp) I 36 fletxes a 18m(40cm camp)
Les següents distàncies queden a criteri de les federacions autonòmiques i son valides per
totes les divisions, homes i dones
ALEVINS
36 fletxes a 30m (diana 122cm) i 36 fletxes a 18m (diana 122cm)
BENJAMINS 72 fletxes a 12m (diana 122cm)
ESQUIROLS 72 Fletxes a 12m (diana 122cm)
Es prega dignificar la competició, cada persona que hi participa, arquers, tècnics, jutges,
organitzadors, fotògrafs o acompanyants, han de tindre un comportament adequat al seu paper,
respectant als altres participants, les zones de moviment i el desenvolupament de la competició.
Donant prioritat al sentit comú, en cas de conflicte o dubte cal dirigir-se al responsable de la
organització de la tirada o a un dels jutges. Es recomanable que els responsables de cada club o
tècnics si es el cas, comentin amb els arquers i acompanyants aquests aspectes abans del dia de
la competició, perquè tothom pugui gaudir de la mateixa.
Les acreditacions es faran per als Campionats de Catalunya.
Barcelona, 27 de febrer de 2019
La FCTA

