
 

Federació Catalana Tir amb Arc 

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65 - info@fcta.cat 

 

CIRCULAR FCTA  2126   15-06-2021 - 

 
 

25è CAMPIONAT DE CATALUNYA 3D  
-HOMOLOGAT RFETA- 

(ARC ZEN BAGES) 11 de Juliol de 2021 
 

 
 

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ: 
El 25è CAMPIONAT DE CATALUNYA 3D, es celebrarà el 11 de juliol de 2021,  organitzat pel CLUB 
ARC ZEN DEL BAGES, a les  instal·lacions  
del club. 
Lloc de trobada: CASA DE COLÒNIES DOM BOSCO. Ajuntament (nucli antic) 
08251 CASTELLNOU DE BAGES (Barcelona)   

 
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Castellnou+De+Bages/@41.833899,1.8347705,17z/data=!3m1!4b
1!4m5!3m4!1s0x12a4ff50cbd75dc9:0xe8e76d4838fc7d39!8m2!3d41.833899!4d1.8369592 

DADES DE CONTACTE DEL CLUB: e-mail: arczenbages@gmail.com   

 
FORMAT DELS CAMPIONATS: 
 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 3D (SENIORS I VETERANS) 
Els arquers tiraran un circuit classificatori a dues fletxes.  
El primer i segon classificat del circuit classificatori passen directes a semifinals. 
Els 8 següents classificats (sempre que hagi més de 8, els 4 millors sempre que al menys hagi entre 
4 i 7 inscrits) de cada divisió i categoria passaran a tirar els enfrontaments de la primera ronda 
eliminatòria (6 dianes a 1 fletxa) procedint amb la següent distribució: 

 

 
 

Grup A
3er/a

10è/ena

Grup B
5è/a

8è/a

Grup C
4t/a

9è/a

Grup D
6è/a

7è/ena

https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Castellnou+De+Bages/@41.833899,1.8347705,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4ff50cbd75dc9:0xe8e76d4838fc7d39!8m2!3d41.833899!4d1.8369592
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Castellnou+De+Bages/@41.833899,1.8347705,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4ff50cbd75dc9:0xe8e76d4838fc7d39!8m2!3d41.833899!4d1.8369592
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Els 4 guanyadors de cada grup d’enfrontaments, passaran a tirar la segona ronda eliminatòria (6 
dianes a 1 fletxa). 

 

 

 

Semifinals:  
Guanyador enfrontament A-D vs Segon Classificat circuit classificatori. 
 Guanyador enfrontament B-C vs Primer Classificat circuit classificatori. 
Finals: 
Guanyador semifinal 1 vs. Guanyador semifinal 2 
Divisions: LO, IN, NU i CO 
Classes: VETERÀ (home /dona) i  SÈNIOR (home/dona) 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 3D INFANTIL i JUVENIL 
Es tirarà un circuit format per  24 dianes 3D, a dues fletxes. Dels resultats d’aquest en sortiran els 
campions de Catalunya infantils i juvenils. 
Divisions: LO, IN, NU i CO 
Classes: JÚNIOR (home /dona), CADET (home /dona) i MENORS DE 14 ANYS. 
Les categories cadet i menors de 14 anys tiraran des de l’estaca blanca i tindran una distància 
màxima de 25 metres. 
 

HORARI:  
08.00 Concentració arquers, entrega documentació, escalfaments i revisió de material. 
08.45 Final rondes d’escalfament. Distribució a dianes 
09.00 Inici de la competició 
13.00   Final circuit classificatori 
13.15   Inici 1era eliminatòria 
13:45 Inici 2ona eliminatòria 
14:30 Semifinals i finals individuals 
16:30   Entrega de medalles:  Campionat de Catalunya, i els de la Lliga Catalana 2021 

 

DIVISIONS I CLASSES:  

Divisions: Compost (CO), Nu (NU), Instintiu (IN) i Longbow (LO) 

Classes: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet i Menors de 14 anys.   

 
PREU INSCRIPCIÓ: 

30 € - Sènior, Veterans I Júniors. 

15 € - Cadets i Menors de 14 anys. 

 
INSCRIPCIONS: 
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 144 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. 

1
Grup A

Grup D

2
Grup B

Grup C
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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.  

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 3D, serà 

IMPRESCINDIBLE haver participat en el Campionat de Catalunya 3D i haver participat en 2 de les 3 

competicions de la Lliga Catalana 3D 2021 i participar al Campionat d’Espanya 3D 2021 amb la 

samarreta oficial proporcionada per la Federació Catalana. 

 

INSCRIPCIÓ:  

És obligatori tenir la llicència d'arquer en vigor. 

 

Emplenar el formulari d'inscripció online que trobareu disponible a continuació:  

INSCRIPCIÓ ONLINE 
 

 

El termini d’inscripció finalitza el dia 4 de juliol 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, a 17 de Juny 2021 
El Comitè de Tir de Camp i 3D 

https://fcta.cat/events/Campionat-Catalunya-3D-2021
mailto:info@fcta.cat

