1ª LLIGA TIR AMB ARC TRADICIONAL/HISTÒRIC PARDINYES
TIRADES






Es realitzaran 4 tirades.
Les dates de les tirades seran:
- 24 de febrer
- 17 de març
- 28 d’abril
- 2 de juny
Les 4 tirades seran mixtes de camp i 2D. Totes les distancies s’establiran el mateix dia
de la competició per sorteig (es vol promoure el tir instintiu).
Les distàncies oscil·laran entre 10 i 35 m.

PARTICIPACIÓ



Podran participar tots els arquers socis del Club de Tir amb Arc Pardinyes. També
poden participar arquers federats d’altres clubs però no comptaran per la classificació.
Divisions admeses: arc tradicional (recurvo, longbow) i arc històric.

NÚMERO DE PARTICIPANTS



No existeix un número màxim de participants.
Es faran parelles de 2 arquers, per sorteig abans de començar la competició, i s’aniran
distribuint per dianes. Si el número d’arquers es superior a 12 en alguna diana es
ficaran 3 arquers (també per sorteig).

INSCRIPCIÓ


El cost d’inscripció pel conjunt de les 4 tirades de la lliga és de 10€ per arquer (aquests
diners serviran per reposar el material utilitzat i premis). Els arquers convidats d’altres
clubs pagaran 5€ per tirada.

CATEGORIES




Tradicional/Longbow: arc recurvo o recte de cos i pales de fusta o fibres, amb finestra.
Les fletxes poden ser de carboni o fusta i s’admeten culatins de plàstic, les plomes
poden ser naturals.
Arc històric: arc recurvo o recte sense finestra que recrea un arc històric, fet de fusta
i/o fibres naturals. Les fletxes han de ser de fusta i no s’admeten culatins de plàstic.
Les plomes han de ser naturals.

DIANES


Hi haurà 6 parapetos que es posaran a distàncies triades, es faran dues rondes (6
dianes per ronda) i quan s’acabin es tornaran a triar distancies i a fer dues rondes de 6
dianes més.





Les 12 dianes de cada dues rondes es distribuiran de la següent forma i també es
sortejaran, tant en camp com en 2D hi haurà dues de cada modalitat per completar els
6 parapetos.
Distància de les dianes:
Dianes de camp:
o
o
o

Diana de 40 (entre 12 i 20 m)
Diana de 60 (entre 21 i 27m)
Diana de 80 (entre 28 i 35m)

Dianes 2D:
o
o
o

Petites (entre 10 i 14m)
Mitjanes (entre 15 i 24m)
Grans (entre 25 i 35m)

PUNTUACIONS




Es tiraran 3 fletxes per diana. En total es tiraran 72 fletxes.
Hi haurà un temps màxim de 90 segons per tirar les 3 fletxes.
Puntuacions de les dianes
Dianes de camp:
o

6,5,4,3,2,1,0

Dianes 2D



o Cor: 8 punts
o Cos: 5 punts
La puntuació màxima per jornada serà de 504 punts. Puntuaran per la classificació final
3 jornades, l’arquer que tiri les 4 s’agafaran les 3 millors.

PREMIS


Hi haurà premi per categories (tradicional i històric) al final de la lliga, sempre que hi
hagi un mínim de 3 arquers per categoria.

HORARI DE LA COMPETICIÓ
L’horari previst (salvo canvis per força major: temps etc) serà de 8:45 a 12:45








8:45h Concentració, revisió de material i sorteig de dianes i distàncies
9:15 a 9:30: Escalfament
9:30 a 10:30: Tirada de 1ª i 2ª ronda (camp)
10:30 a 11:15: Esmorzar
11:15 a 11:30: Sorteig de dianes i distàncies
11:30 a 11:45: Escalfament
11:45 a 12:45: Tirada de 3ª i 4ª ronda (2D)

