
Federació Catalana de 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 2125 08-06-2021 -700

51è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TIR DE CAMP 
CALDES DE MONTBUI (Barcelona), 27 JUNY 2021

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ: 
El 51è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TIR DE CAMP, es celebrarà el 27 de juny de 2021,  
organitzat pel CLUB DE TIR AMB ARC CALDES DE MONTBUI a les  instal·lacions del club a: 
CALDES DE MONTBUI. 

LLOC DE TROBADA: INSTAL·LACIONS DEL BOSC DEL NEGRELL 08140 CALDES DE 
MONTBUI (BARCELONA). 

COORDENADES: 41º37'18.39N / 2º10'54.89E https://goo.gl/maps/CEMbEkUSXnDJKTd38  

DADES CONTACTE CLUB ORGANITZADOR: e-mail: arcmontbui@gmail.com Tel.: 600058806 

FORMAT: 
12 Conegudes + 12 Desconegudes  
Finals amb eliminatòries, passen els 4 millors de cada categoria 

HORARI:  
08:00 Concentració d’arquers, escalfaments, entrega dorsals  i revisió de material. 
09:00 Inici competició 
13:30 Final previst competició  
S’entregarà un Sandwich  i aigua als assistents abans del inici de les semifinals.  
14:00 Inici semifinals i finals individuals 
15:30 Entrega de trofeus:  Campionat de Catalunya, Lliga Catalana 2021, Lliga de Clubs 2019, 

 Medalles UFEC. 

DIVISIONS I CLASSES:  
Divisions: Recorbat, Compost, Nu, Instintiu, Tradicional  i Longbow 
Classes: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet i menors 14 anys.   

INSCRIPCIONS: 
És obligatori tenir la llicència d’arquer en vigor. 

En aquest Campionat de Catalunya i a causa del context actual de les mesures COVID19, 
s'estableix que el nombre màxim d'inscripcions sigui de 72 arquers, organitzats en patrulles de 
3 que hauran de tirar d'un en un. 
En cas que el nombre d’inscrits superi les places disponibles, tindran preferència d’inscripció els 
arquers que hagin disputat les tirades de lliga. 

AVÍS IMPORTANT: 
És seguirà el PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIONS DE TIR AMB ARC 
(COVID19) i serà de rang superior durant el seu període de vigència, i prevaldrà sobre 
qualsevol altra 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 altra normativa.  

https://goo.gl/maps/CEMbEkUSXnDJKTd38
mailto:arcmontbui@gmail.com


Per agilitzar el màxim possible la durada de la competició i evitar aglomeracions, la revisió de 
material es realitzarà en qualsevol moment de la competició dins el circuit. En cas que hi hagi 
infracció de material d’algun participant, la seva puntuació fins al moment de la revisió s’anul·larà 
i serà 0. Degut a l’aplicació de la normativa COVID-19 el temps  
d’inici és estimat, les mesures de seguretat poden allargar la durada de la competició però hem 
de tenir consciència de seguir-lo amb atenció i cura.  
Per poder percebre les subvencions que el CCTBC destinarà al Campionat d’Espanya de camp, 
serà IMPRESCINDIBLE haver participat en el Campionat de Catalunya de tir de Camp i haver 
participat en 2 de les 3 competicions de la Lliga Catalana de tir de camp 2021 i participar al 
Campionat d’Espanya de Camp 2021 amb la samarreta oficial proporcionada per la Federació 
Catalana. 

PREU INSCRIPCIÓ: 
30 €- Sènior, Veterans, juniors, Iniciació. 
15 € - Cadets i menors de 14. 

INSCRIPCIONS:  
És obligatori tenir la llicència d'arquer en vigor. 
INSCRIPCIÓ ON LINE:  
Emplenar el formulari d'inscripció online que trobareu disponible en el següent enllaç:  

El termini d’inscripció finalitza el dia 20 de juny a les 24:00h. El club es reserva el dret de 
tancar les inscripcions en el moment en que les places disponibles quedin cobertes. 

PAGAMENT: 
El pagament es realitzarà únicament per targeta bancària. Seguint les indicacions del formulari 
d’inscripció. 

NOTA: Les inscripcions fora de termini o canvis, tindran un cost afegit de 15 € (sempre que hi hagi disponibilitat). 

DADES CONTACTE PER INCIDÈNCIES: 
Si teniu qualsevol incidència feu arribar un correu electrònic a la Federació: info@fcta.cat 

IMPORTANT: Els participants hauran de portat emplenat i signat el dia de la competició: 
la DECLARACIÓ RESPONSABLE MAJORS EDAT, o la DECLARACIÓ RESPONSABLE 
FAMÍLIES (en cas de participants menors d’edat), i entregar-la a l’organització (documents que 
trobareu adjunts al final d’aquesta circular). 

Barcelona, 8 de juny de 2021 
Comitè Català de Tir de Camp i 3D 

INSCRIPCIÓ AQUÍ

mailto:info@fcta.cat
https://fcta.cat/events/campionat-catalunya-camp-2021


 

 

 

 

 

ANNEX CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CAMP  

 

Els arquers tiraran un circuit classificatori a tres fletxes. Els 4 primers classificats de cada 
modalitat i categoria passaran a tirar la fase de semifinals (4 dianes) i finals (4 dianes). 

1__________ 

                                         __________ 

4__________                                            

                                                                                   __________ 

2__________ 

                                         __________ 

3__________   

  

Modalitats: RE, CO, LB, INS, TRA, i NU.    

Categories: Veterà, Sènior, Junior, Cadet i menors de 14. 

Per poder proclamar als campions de Catalunya, seran necessaris un mínim de 4 inscrits 
en cada modalitat i categoria, 4 en femenina i 4 en masculina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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