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 2227 15-07-2022
XVIII CAMPIONAT DE CATALUNYA DE ROUND 900 2022,
IX MEMORIAL JORDI ADELL

3 i 4 de Setembre de 2022
Homologada World Archery
LLOC:
BARCELONA
Club Arc Montjuïc:
Camp Municipal de Tir amb Arc de Barcelona
Direcció: Fossat de Santa Eulàlia, Castell de Montjuïc.
Posició GPS: N 41º 21’50.1’’ E 2º 09’53.8’’ (41.36393 2.16494) Google Maps
DIVISIONS, SEXES I EDATS:
Divisions: Recorbat, Compost, Nu, Tradicional (Instintiu) i Longbow.
Sexes: Home i Dona.
Edats: Plus-50, Sènior, Sub-21, Sub-18, Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol i Arc Adaptat.
NORMES DEL CAMPIONAT:
Es realitzarà segons els següents reglaments/normatives/circulars:
WA:
Llibres.
RFETA:
Campeonatos y trofeos de la RFETA - NR14001
RFETA:
Programa d’arc adaptat.
FCTA:
Reglament de Competicions de la F.C.T.A.
Aquesta competició es troba homologada W.A. / R.F.E.T.A. i és valida per a la sol·licitud de
recompenses i plusmarques.
Es seguirà el PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIONS DE TIR AMB ARC
(COVID) i serà de rang superior durant el seu període de vigència, i prevaldrà sobre qualsevol
altre normativa de competició existent. Els organitzadors, jutges o membres de comitès
d’apel·lació hauran de prioritzar aquestes normes si existís contradicció entre elles i qualsevol altre
normativa. Aquest protocol s’actualitzarà segons les resolucions publicades al DOGC, per la qual
s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Opten als premis de la FCTA els esportistes que tinguin llicència en vigor expedida per la FCTA.
NOTA: Un esportista participarà només en un tipus d'edat, excepte si hi ha un canvi de
divisió (els horaris no es modificaran per esportistes concurrents en diverses divisions).
TERMINI D’INSCRIPCIÓ:
El termini d'inscripció comença el dilluns 18/07/2022 a les 12:00h i finalitzarà una vegada estigui
plena la línia de tir o com a màxim el diumenge dia 21/08/2022 a les 23:59h.
En cas d’arribar al límit d’inscrits, la F.C.T.A. habilitarà una llista d’espera. Per a inscriure’s en
aquesta llista d’espera, cal emplenar el següent formulari: https://forms.gle/Dth1stweuq22HUi69
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PREUS:
30 € - Plus-50, Sènior, Arc Adaptat.
20 € - Sub-21, Sub-18, Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol.
NOTA:
- Les inscripcions fora de termini o canvis, tindran un cost afegit de 15 € (sempre que
hi hagi disponibilitat).
INSCRIPCIONS:
PERÍODES:
S'estableix un únic període d'inscripció que correspon a les dates indicades a l'apartat "TERMINI
D’INSCRIPCIONS”.
CORRECCIONS:
No es faran correccions a les inscripcions un cop passada la data màxima d'inscripcions. Les
inscripcions es podran verificar a la web d'IANSEO, comprovant així que la inscripció s'hagi
transcrit correctament.
CANVIS:
Per poder acceptar el nombre màxim d'esportistes es poden produir canvis en els horaris de
divisions i classes que permetin una utilització òptima de les instal·lacions disponibles.
FORMULARIS:
Divisions: Tradicional (Instintiu), Longbow, Nu.
Sexes: Home i Dona.
Edats: Plus-50, Sènior, Sub-21, Sub-18, Arc Adaptat.
Formulari: DISSABTE MATÍ 03-09-2022
Divisions: Recorbat, Compost, Instintiu, Longbow, Nu.
Sexes: Home i Dona.
Edats: Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol.
Formulari: DISSABTE TARDE 03-09-2022
Divisions: Recorbat, Compost.
Sexes: Home i Dona.
Edats: Plus-50, Sènior, Sub-21, Sub-18, Arc Adaptat.
Formulari: DIUMENGE MATÍ 04-09-2022
Els esportistes no pertanyents a la FCTA, hauran d'enviar e-mail a info@fcta.cat, sol·licitant
la inscripció, indicant les següents dades: nom complet, número de llicència, entitat
expedidora de la llicència, club a què pertany i país, la seva participació es regirà per:
Campeonatos y trofeos de la RFETA - NR14001, podent participar només en el round
classificatori.
LLISTAT D’INSCRIPCIONS:
Llistat definitiu d'inscripcions, sorteig de dianes i resultats es realitzarà a través de la pàgina web
de IANSEO.
ACREDITACIONS:
Els esportistes i personal tècnic que hagin d'accedir a el camp de competició hauran d'estar en
possessió de l'acreditació corresponent a la temporada actual, sense la qual els serà denegat
l'accés.
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AVIS IMPORTANT:
L'accés a la instal·lació esportiva i amb motiu de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la
COVID-19, es realitzarà complint amb els criteris d'aforament dictats per les entitats sanitàries i
per les lleis o reglamentacions vigents en el moment del desenvolupament de la competició.
RECLAMACIONS:
Es recorda que qualsevol reclamació al comitè d'apel·lació comporta el pagament d'una fiança de
25 € i ha de ser efectuada per escrit (Reglament WA 3.13).
FINALITZACIÓ I VALIDESA DE LES PUNTUACIONS:
En finalitzar cadascun dels torns, l'organització comunicarà un període de comprovació i
reclamació de puntuacions. Un cop transcorregut aquest període, les puntuacions es consideren
definitives i es procedirà a la cerimònia de lliurament de premis. Es prega a tots els participants
que romanguin a la instal·lació fins a finalitzar el lliurament de premis.
DATES I HORARI:
DISSABTE 03 de setembre.
Divisions: Tradicional (Instintiu), Longbow, Nu.
Sexes: Tots.
Edats: Plus-50, Sènior, Sub-21, Sub-18, Arc Adaptat.
08:00h.
Concentració i revisió de material
09:00h.
Inici d' escalfaments
09:45h.
Inici de la competició
Cerimònia lliurament de premis.
- Campionat de Catalunya R-900.
DISSABTE 03 de setembre.
Divisions: Recorbat, Compost, Instintiu, Longbow, Nu.
Sexes: Tots.
Edats: Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol.
15:00h.
Concentració i revisió de material
16:00h.
Inici d' escalfaments
16:45h.
Inici de la competició
Cerimònia lliurament de premis.
- Campionat de Catalunya R-900.
DIUMENGE 04 de setembre.
Divisions: Recorbat, Compost.
Sexes: Tots.
Edats: Plus-50, Sènior, Sub-21, Sub-18, Arc Adaptat.
08:00h.
Concentració i revisió de material
09:00h.
Inici d' escalfaments
09:45h.
Inici de la competició
Cerimònia lliurament de premis.
- Campionat de Catalunya R-900.

Barcelona, 15 de juliol de 2022
FCTA
Comitè d’Aire Lliure i Sala

