Federació Catalana Tir amb Arc
Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65-Fax 93 307 82 79 - info@fcta.cat

CIRCULAR FCTA 1843 09-08-2018 –
69è CAMPIONAT CATALUNYA AIRE LLIURE (RECORBAT,
COMPOST I ESTANDARD WA I NOVELL),
21è CT. CATALUNYA D'ARC ADAPTAT,
5a TIRADA LLIGA CATALANA -CONSTANTÍ (Tarragona)
2 de setembre de 2018

NOTA: Les persones que van fer la inscripció al 69è campionat de catalunya del dia
10 de juny, s'entendran inscrites a tots els efectes al Campionat de Catalunya del dia
2 de setembre, i no cal que tornin a fer la inscripció.

ORGANITZA: CLUB DE TIR AMB ARC CONSTANTÍ
LLOC: CAMP DE FUTBOL de CONSTANTI (La Coma), Carrer Tortosa,s/n 43120
Tarragona
Ubicació: https://goo.gl/maps/ZAPT8odvqh72
SERVEIS: Servei de BAR, entrepans calents i freds. PARKING: Adossat al camp de
futbol
DIVISIONS I CLASSES:
Arc Recorbat, Compost, Estàndard WA i Novell

DIUMENGE 2 de setembre
Divisions:
Classes:

Arc Recorbat, Compost, Estàndard WA
Home i Dona
Cadet, Júnior, Sènior, Veterà i Novell

08:00 h. Concentració i revisió de material
08:10 h. Inici d'escalfaments
08:45 h. Inici de la competició
Immediatament després es disputaran les eliminatòries de 1/4 de final
NORMES DEL CAMPIONAT:

Es realitzarà conforme el que disposa el Reglament WA vigent i la “Normativa de
Campeonatos y Trofeos RFETA 1401” versió 7 del 8-7-2017.
S'aplicarà el reglament de WA, en el seu Llibre 5, apartat 33.8 per Arc Estàndard i la
circular de la FCTA 1477 del 24 de novembre del 2014, referent a la uniformitat en
competicions oficials.

Després de realitzar el round classificatori, es realitzaran eliminatòries en les
divisions amb representació en els campionats RFETA (cadets, júniors i sèniors)
començant les eliminatòries en quarts de final sempre que hi hagi almenys un
enfrontament que celebrar-se. Si no és així, es començarà a la fase següent
d'eliminatòria en la qual es pogués celebrar almenys un enfrontament.
En el cas que en alguna de les competicions només hi hagi tres o menys participants
en alguna de les categories, no es realitzaran eliminatòries i la classificació es
realitzarà atenent els punts del round.
Als tres primers classificats se’ls lliurarà Medalla de la FCTA, sempre i quan hi hagi
un mínim de 4 participants per categoria (excepte categories de promoció que no
necessiten mínim de participants).
S'entregaran les medalles de la Lliga d'Aire Lliure 2018.
De les disciplines d’Arc Recorbat, Arc Compost, Arc Estàndard.
INSCRIPCIONS:
És obligatori tenir la llicència d’arquer en vigor.
En cas de superar el nombre màxim de places, l'assignació de les places es
realitzarà de la següent manera:
• Arquers inscrits en la totalitat de la Lliga 2018
• Per rigorós ordre d'inscripció, dels esportistes que s'inscriguin a aquesta
competició, sense estar apuntats a la totalitat de la Lliga.
Realitzar el pagament al compte de la Federació Catalana de Tir amb Arc:
“CaixaBank” – IBAN: ES31 2100 1107 3602 0008 5915
En CONCEPTE si us plau heu de posar: Campionat de Catalunya i el nom de
l'arquer i enviar el comprovant de pagament al mail: campionat.catalunya@fcta.cat
indicant el nom de l'arquer.
Conservar el comprovant de pagament i portar-lo el dia de la competició, ja que
podrà ser requerit per l’organització.
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Diumenge 2 setembre: https://goo.gl/forms/pB4g3ngKU3GwTpEH2
Divisions: Arc Recorbat, Compost, Estàndard WA - Classes: Home i Dona - Cadet,
Júnior, Sènior, Veterà i Novell
PREUS:
Sènior, Veterans i Novells: 30 €
Júnior: 20 €
Cadets: 15 €
CONTACTE:
Club organitzador: 689 625 413 arc.constanti@gmail.com

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:
El termini d'inscripció comença a la recepció d'aquesta circular i finalitzarà una
vegada estigui plena la línia de tir o com a màxim el dilluns 27 d’agost de 2018 a les
14:00 h

INSCRITS i SORTEIG DE DIANES:
Es publicarà a la web la FCTA a l'apartat de documents d'aire lliure
Una vegada publicades les llistes d' inscrits sols s’atendran les possibles
rectificacions d'errades.
El llistat d’inscrits publicat és provisional, i l’organització es reserva el dret d’efectuar
els canvis que consideri oportuns, fins el mateix dia de la competició. Així com canvis
d’horari, per raó d’aforament, de divisions i classes.

ACREDITACIONS:
S'han de demanar les acreditacions de tècnic i premsa per e-mail info@fcta.cat
fins el 27/8/2018, a les 14:00h.
Barcelona, 9 d’agost del 2018
El Comitè Català d'Aire Lliure

