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2a TIRADA DE LLIGA CATALANA AIRE LLIURE 2021 
 30 de Maig de 2021 

 

 
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 
 
Club Arquers Cerdanyola del Vallès: 
Zona Esportiva Municipal de Montflorit 
Direcció: Carrer del Boters, 1, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona. 
Posició GPS: N 41º 29’14.6’’ E 2º 07’40.2’’ (41.48693, 2.12856) Google Maps 
 
 
LLEIDA 
Club AEC de Puigverd: 
Zona esportiva del recinte de les piscines de Puigverd. 
Direcció: Carrer la Bassa, 19-17, 25153 Puigverd de Lleida, Lleida. 
Posició GPS: N 41º 32' 28.0" E 0º 44' 00.1" (41.54111, 0.73336) Google Maps. 
 
Club Tir amb Arc Pardinyes: 
Club Tir amb Arc Pardinyes 
Direcció: Av. Pearson, sn, 25005 Lleida. 
Posició GPS: N 41º 37'33.7" E 0º 38'30.8" (41.62604, 0.64190) Google Maps. 
 

DIVISIONS, SEXES I EDATS:  
Divisions: Recorbat, Compost, Nu, Estàndard, Instintiu i Longbow.  
Sexes: Home i Dona.  
Edats: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol i Arc Adaptat. 
 
NORMES DEL CAMPIONAT:  
Es realitzarà segons els següents reglaments/normatives/circulars: 

- WA.:  Llibres. 
- RFETA: Campeonatos y Trofeos RFETA - NR14001 
- RFETA.: Programa d’arc adaptat. 
- FCTA:  Circular 1477 referent a la uniformitat en competicions oficials. 

 
 
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. 
 
 

https://g.page/ClubArcMontjuic?share
https://goo.gl/maps/9hsrJ5b9ubLniD5S8
https://goo.gl/maps/879NAanmGXgUZ89e8
https://www.google.es/maps/place/Club+de+tiro+con+arco+Pardi%C3%B1as/@41.6257748,0.6396983,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a6e0f6f4533fa1:0xed74ae48d3bf8d5b!2sClub+de+tiro+con+arco+Pardi%C3%B1as!8m2!3d41.6257708!4d0.6418923!3m4!1s0x12a6e0f6f4533fa1:0xed74ae48d3bf8d5b!8m2!3d41.6257708!4d0.6418923?hl=es&authuser=0
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-world-archery
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/normativas/885-1401-campeonatos-y-trofeos-rfeta-1/file
https://www.federarco.es/arco-adaptado/documentos-rfeta/1115-programa-rfeta-arco-adaptado-1-de-julio-de-2020/file
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020021711243529-FCTA%201477-%20UNIFORMITAT%20EN%20COMPETICI%C3%93%20OFICIAL.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf


 

 
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 2121  10-05-2021                      
 

                                  

Aquesta competició és vàlida per a la selecció dels esportistes integrants dels equips que 
representaran la FCTA en els campionats d'Espanya. Segons protocol de selecció publicat a 
la circular nombre 2105. Opten als premis de la FCTA els esportistes que tinguin llicència en 
vigor expedida per la FCTA. 
 
PRIORITAR I TERMINI D’INSCRIPCIÓ:  
Tindran prioritat en la inscripció els esportistes que són elegibles per a la formació dels equips 
de la FCTA: 

• Tenen formalitzada la seva inscripció en el Campionat d'Espanya. 
Es van inscriure en la llista d'esportistes interessats en la formació d'equips de   
la FCTA. 

 

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 dimarts dia 25/05/2021 a les 23:59h.  
 
PREUS:  
20 € - Veterans, Sènior, Novells, Arc Adaptat.  
10 € - Júnior, Cadets, Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol.  
 

NOTA:  
- Les inscripcions fora de termini o canvis, tindran un cost afegit de 15 € (sempre 

que hi hagi disponibilitat). 
 
 
INSCRIPCIONS:  
 
BARCELONA 
Club Arc Montjuïc: 
Divisions: Instintiu, Longbow, Nu, Estàndard. 
Sexes: Home i Dona. 
Edats: Sènior, Veterans, Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol, Arc Adaptat. 
Formulari: 2A TIRADA LLIGA CATALANA 2021 (MONTJUÏC) 
 
Club Arquers Cerdanyola del Vallès: 
Divisions: Compost, Recorbat. 
Sexes: Home i Dona. 
Edats: Sènior, Veterans, Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol, Arc Adaptat. 
Formulari: 2A TIRADA LLIGA CATALANA 2021 (CERDANYOLA) 
 
 
LLEIDA 
Club Tir amb Arc Pardinyes: 
Divisions: Instintiu, Longbow, Nu, Estàndard. 
Sexes: Home i Dona. 
Edats: Sènior, Veterans, Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol, Arc Adaptat. 
Formulari: 2A TIRADA LLIGA CATALANA 2021 (PARDINYES) 
 
Club AEC de Puigverd: 
Divisions: Compost, Recorbat. 
Sexes: Home i Dona. 
Edats: Sènior, Veterans, Júnior, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, Esquirol, Arc Adaptat. 
Formulari: 2A TIRADA LLIGA CATALANA 2021 (PUIGVERT) 
 

https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2021021509434244-CIRC%202105%20Criteris%20seleccio%20equips%20Aire%20Lliure%20i%20Sala.pdf
https://fcta.cat/?post_type=events&p=5162&preview=true
https://fcta.cat/?post_type=events&p=5163&preview=true
https://fcta.cat/?post_type=events&p=5164&preview=true
https://fcta.cat/?post_type=events&p=5165&preview=true
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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.  
 
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). 
 
DATES I HORARI: 
 
DIUMENGE 30 de maig.  
Lloc: Tots. 
Divisions: Totes.  
Sexes: Tots.  
Edats: Totes.  
08:00h. Concentració i revisió de material  
09:00h. Inici d' escalfaments  
09:45h. Inici de la competició   
 

 
 

Barcelona, 10 d’abril de 2021 
FCTA 

Comitè d’Aire Lliure i Sala 

https://ianseo.net/


Club organitzador: 

Adreça: 

Competició: 

Data:

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ESPORTISTES MAJORS D’EDAD 

En/na sotasignat: 

Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal actualitzat.

3. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré d’accedir a la
instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar. Així mateix, informaré del
meu estat als responsables de la mateixa instal·lació.

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir
responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna
d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. (PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIONS

DE TIR AMB ARC (COVID)).

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el
meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives organitzades per 
l’entitat esportiva, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi 
ha en aquesta declaració. 

Nom i cognoms: 

DNI: 

Signatura: 

     X
Data: 

CLÀUSULA 
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al 
sistema de tractament titularitat del CLUB ORGANITZADOR, amb CIF i domicili ressenyat al començament d’aquest document. amb la finalitat relacionada 
amb l'activitat de tir en arc.  
En compliment amb la normativa vigent, el CLUB ORGANITZADOR. informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.  
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes 
aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.  
El fet de no facilitar les dades esmentades anteriorment implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.  
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu indicat.  
El CLUB ORGANITZADOR informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. 
És per això que el CLUB ORGANITZADOR es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació 
quan siguin inexactes.  
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, 
portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la 
seva petició al correu electrònic indicat.  
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.  
Igualment i d'acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol·licitem el seu consentiment exprés per tractar 
les seves dades de caràcter personal sota la responsabilitat del CLUB ORGANITZADOR amb la finalitat relacionada amb la gestió de la seva llicència , de 
la participació de qualsevol activitat o competició organitzada o gestionada per el CLUB ORGANITZADOR, aquesta podrà gestionar la informació procedent 
de la mateixa, així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat, elaborar perfils de participants amb la finalitat de personalitzar i millorar la 
organització. 

https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713382829-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_RECORREGUTS_DE_CAMP_I_3D_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713382829-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_RECORREGUTS_DE_CAMP_I_3D_2020_10_01.pdf


Club organitzador: 

Adreça: 

Competició: 

Data:
Declaració responsable per a les famílies d’esportistes menors d’edat 

En/na sotasignant en qualitat de pare, mare o tutor/a de l’esportista menor d’edat indicat mes abaix; 

Declaro responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.

b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia
compatible amb aquesta malaltia.

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’activitat esportiva organitzada per l’entitat i accedir a la
instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-
19, romandrà a casa i no participarà a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa activitat.

4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la
seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/osa de
l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. (PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIONS DE TIR AMB ARC (COVID)).

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el nostre
entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

6. Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies que duri l’activitat en cas que així ho requereixi
l’equip de dirigents.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a les activitats organitzades per el CLUB ORGANITZADOR, signo la 
present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

Nom i cognoms del menor d’edat: 
Pare, mare o tutor del menor d’edat: 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor: 

Pare, mare o tutor del menor d’edat: 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor: 

DNI: DNI del pare, mare o tutor: DNI del pare, mare o tutor: 

Signatura: 

X 

Signatura: 

X 

Signatura: 

X 

Data: 

CLÀUSULA 
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al 
sistema de tractament titularitat del CLUB ORGANITZADOR, amb CIF i domicili ressenyat al començament d’aquest document. amb la finalitat relacionada 
amb l'activitat de tir en arc.  
En compliment amb la normativa vigent, el CLUB ORGANITZADOR. informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.  
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes 
aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.  
El fet de no facilitar les dades esmentades anteriorment implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.  
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu indicat.  
El CLUB ORGANITZADOR informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. 
És per això que el CLUB ORGANITZADOR es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació 
quan siguin inexactes.  
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, 
portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la 
seva petició al correu electrònic indicat.  
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.  
Igualment i d'acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol·licitem el seu consentiment exprés per tractar 
les seves dades de caràcter personal sota la responsabilitat del CLUB ORGANITZADOR amb la finalitat relacionada amb la gestió de la seva llicència , de 
la participació de qualsevol activitat o competició organitzada o gestionada per el CLUB ORGANITZADOR, aquesta podrà gestionar la informació procedent 
de la mateixa, així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat, elaborar perfils de participants amb la finalitat de personalitzar i millorar la 
organització. 

https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713382829-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_RECORREGUTS_DE_CAMP_I_3D_2020_10_01.pdf


 
PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE  

COMPETICIONS DE 

 (extracte esportistes) -versió octubre 2020- 
Situació pandèmia COVID-19 

 
 
A la seva arribada al recinte, el procediment que hauran de seguir els participants, que 
hauran de portar posada la seva màscara en tot moment, és el següent: 
 

• Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja 
posada.  
 

• El material i l’equipació esportiva pròpia haurà d’haver estat desinfectada abans del 
seu ús en l’activitat. 
 

• Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir 
COVID-19 i, en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.  

 

• Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments fins abans d’iniciar 
l’activitat. 

 
 •    L'ús de mascaretes serà obligatori en tot moment durant la competició, menys per             

als esportistes en el moment de tirar les fletxes. Aquests s'hauran de treure la 

mascareta en el moment d'agafar l'arc, i se l’ha de tornar a col·locar-un cop deixin 

l'arc i abans de dirigir-se a temptejar o a la zona d'espera. 

 

• Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat. 
 

• Esperar l'autorització d'accés després del mesurament de la seva temperatura 
corporal. 
 

• Rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran en els accessos. 
 

• Dirigir-se als punts de trobada corresponents. 
 

• Durant tota l'estada al camp de tir, els participants intentaran mantenir una        

distància mínima interpersonal de 1,5 metres amb la resta dels participants, llevat        

els esportistes en el moment de tirar, si no fos possible. 
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