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CIRCULAR FCTA 2019 01-12-2020  
 
 

 

FORMAT DE LES TIRADES DE TIR DE CAMP   

- TEMPORADA 2021 - 
 

 

En les competicions catalanes de tir de camp del pròxim any 2021, s’aplicarà la normativa World Archery 
vigent a totes les competicions oficials, tant per la Lliga Catalana com pel Campionat de Catalunya, amb 
una única excepció que serà  les categories de cadets en instintius, tradicionals i long-bows i menors de 
14 que es regiran per la normativa FCTA.  
A més, i tenint en compte la situació excepcional que estem vivint, serà d’obligatori compliment el  
“Protocol de desenvolupament de competicions de tir de camp després de l’estat d’alarma provocat per 
la  COVID-19” , Mentre sigui vigent la seva aplicació, aquest tindrà prioritat d’aplicació respecte a la 
normativa WA. 
Les dates, ubicacions i restriccions presentades en aquesta circular i protocols adjunts podran veure’s 
modificades per motius sanitaris i/o possibles futures restriccions de mobilitat, modificacions dels 
calendaris oficials internacionals o de RFETA que afectin directament a aquestes dates o per adaptar i 
millorar el calendari general de la FCTA.   
Per  tal  de  facilitar  la  conciliació  a  les  famílies i evitar el més possible el risc de contagi, 

excepcionalment s’afavorirà l’agrupació en patrulles de grups familiars o grups bombolla sempre que 

sigui possible i no afecti a la competició. 

Els  pares  podran  elegir  el  torn  dels arquers  júnior,  cadet  i  menors  de  14  anys  per  tal  que  

puguin  tirar  en  el  seu  mateix torn i/o patrulla (si és possible). 
 

-Si no  coincideix  amb  el  torn  del  pare/mare  es  podrà  indicar  si  es  desitja  el canvi del 

menor en el   formulari d’inscripció, per tal que el menor no quedi sol abans/després de la seva 

participació. 

-Si  no  és  el  cas, s’haurà d’ assignar  un  tutor  (designat  pels  pares)  que  es  faci 

responsable del menor mentre els pares participen. 

-En   qualsevol   cas,   els   menors   de   18   anys   tindran,   com   sempre,   un acompanyant 

durant el seu torn designat per l’organització. 
 

Categories: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet i menors de 14 anys. 

Divisions: LONGBOW, INSTINTIU, TRADICIONAL, NU, RECORBAT I COMPOST.. 

Les circulars de cada competició es publicaran amb la previsió necessària per tal de poder distribuir les 

patrulles i indicar amb anterioritat als arquers el torn que li correspon (en cas de que la participació ho 

requereixi)..  
 

També recordem l’aplicació de la “CIRCULAR 1477 del 24/11/2014” pel que respecta a “uniformitat en 

competició oficial”.  

 
LLIGA CATALANA DE CAMP 2021:  
Les competicions oficials de tir de camp dependents de la FCTA seran les següents : 

• Lliga Catalana de Camp. 
• Lliga Catalana de Clubs de Camp 
• Campionat de Catalunya de Camp. 
• Trofeu d’Hivern de tir de Camp. 

 

https://fcta.cat/wp-content/uploads/2020/10/FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_RECORREGUTS_DE_CAMP_I_3D_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/2020/10/FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_RECORREGUTS_DE_CAMP_I_3D_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020021715244189-FCTA%201477-%20UNIFORMITAT%20EN%20COMPETICIÓ%20OFICIAL.pdf


           
 

 
 
 
 
CALENDARI LLIGA CATALANA CAMP 2021 
1ª Tirada: 14/02/2021 - ASSOCIACIÓ ESCOLA TAI-TXI ZEN "RACO DEL SILENCI" DEL BAGES 

2ª Tirada: 21/03/2021 - CLUB TIR ARC CALDES DE MONTBUI 

3ª Tirada: 18/04/2021- TIR AMB ARC ENCAMP (TAE) 

4ª Tirada: 09/05/2021 - CLUB TIRO CON ARCO RUBI 

 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CAMP 
20/06/2021 – per determinar    
 
TROFEU D’HIVERN 
14/11/2021- TROFEU D’HIVERN – CLUB DE TIR AMB ARC COSTA BRAVA 3D 

 
COMPETICIONS INTERTERRITORIALS 
Pel 2021 estan programades  en el calendari de la RFETA dues competicions: 
- Lliga RFETA de Camp (Aquest any constarà de 4 jornades). 
- Campionat d’Espanya de Camp (3 i 4 Juliol 2021). 
S’haurà d’haver participat en un mínim de 3 competicions de lliga catalana de Camp per tenir preferència 
en la inscripció del Campionat de Catalunya corresponent. La resta de places disponibles, si és que hi 
són, es posaran a disposició de la resta d’interessats. 
És condició imprescindible haver participat en 3 de les 4 tirades de la lliga catalana de Camp, per poder 
tenir dret als trofeus, medalles o reconeixements de la FCTA. 
Per la classificació final de la lliga catalana de camp es computaran 3 de les 4 jornades del lliga. 
Donat l’actual context de retallades econòmiques en el que ens veiem sotmesos, el CCTC ha decidit 
focalitzar les ajudes econòmiques al  Campionat d’Espanya. 
Per poder percebre les subvencions que el CCTC destinarà al Campionat d’Espanya de Camp, serà 
IMPRESCINDIBLE haver participat en el Campionat de Catalunya de tir de Camp i haver participat en 3 
de les 4 competicions de la Lliga Catalana de tir de Camp de la temporada 2020-2021 
 
 
 
 

Barcelona, 1 de desembre 2020  
El Comitè Català de Camp  

 
 


