
PANTERESPORTS
17 de Setembre de 2022

Benvolguts i benvolgudes esportistes,

El Club Arc Montjuïc en col·laboració amb el Club Panteres Grogues us presenta la
competició de tir amb arc que forma part de Panteresports, el torneig LGTBI+ multisport de
les Panteres Grogues a la ciutat de Barcelona.

En el marc incomparable de la ciutat de Barcelona, us convidem a participar en el torneig de
tir amb arc que es celebrarà el 17 de setembre de 2022. Un esdeveniment integrador,
transversal i pensat per a tots i totes, que es desenvoluparà en un dels camps de tir amb arc
amb més bellesa del territori espanyol.

Per a aquesta competició la seu serà:

- Castell de Montjuïc, camp municipal de tir amb arc de Barcelona.

Característiques de la competició:

- Regla de competició: WA C & Regles de tir a l'arc a l'aire lliure en esdeveniments
individuals. Sense esdeveniments d'equip.

- Format: Ronda classificatòria (Round 720) seguida d' eliminatòries i rondes finals.
- Divisions: recorbat, Compost i Nu sota WA C&R, Tradicional (paper de diana 80 cm a

30m) i Longbow (paper de diana 122cm a 30m.).
- Edat: Absoluta,
- Sexes: Sense distinció de sexe.
- Homologat Competició World Archery (vàlida per a l'obtenció de rècords).

Nota: Les divisions no contemplades per la W.A. en aire lliure seguiran la normativa de la R.F.E.T.A.

A més per a aquells esportistes que vinguin de fora de Catalunya, el Club Arc Montjuïc
posarà a la disposició dels inscrits, el camp de tir amb arc del Castell de Montjuïc, de
manera que es puguin realitzar entrenaments durant els dies anteriors a la competició.

Preu:

La inscripció a l'esdeveniment té un preu de 30€, i inclou la competició i pràctiques lliures
prèvies a la competició.
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L'horari proposat és el següent:

- Dimarts 13 a divendres 16 de setembre de 2022.
- 09.00 a 13.00 Entrenaments lliures

- Dissabte 17 de setembre de 2022
- 08.00 Recepció d'esportistes + Revisió de material
- 09.00 Rondes classificatòries - (3 rondes de pràctiques seguides

immediatament per la classificació)
- 13.15 Eliminatòries i rondes finals (3 rondes de pràctiques seguides

immediatament per les eliminatòries).
- L'horari de competició pot tenir variacions en funció del nombre de

participants. Serà notificat prèviament.
- 21.00 Lliurament de premis (Teatre “El Molino”)

Si vols viure una experiència inoblidable, gaudir d'uns dies a la meravellosa ciutat de
Barcelona i realitzar pràctiques de tir amb arc en l'emblemàtic camp del Castell de Montjuïc
de Barcelona, no deixis passar aquesta oportunitat única.

Per a realitzar la inscripció a l'esdeveniment, o rebre més informació, a continuació trobareu
els nostres mitjans de contacte:

● email: info@arcmontjuic.cat
● Inscripcions: https://panteresports.panteresgrogues.org/
● Club Arc Montjuïc: https://www.arcmontjuic.cat/
● Panteres grogues: https://www.panteresgrogues.org/

Us esperem veure a tots i totes molt aviat!

Salutacions
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Castell de Montjuïc:
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Barcelona:


