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CIRCULAR FCTA 2132  02-09-2021  

 

 

32è CAMPIONAT CATALUNYA DE TIR 2D 

CALDES DE MONTBUI, 26 setembre 2021 
 

 

Us comuniquem la celebració del 32è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TIR  2D, el dia 26 de 

setembre de 2021, organitzat pel Club de Tir amb Arc Caldes de Montbui a les instal·lacions del 

club al Camp del Negrell: 

Carrer  Negrell s/n.    

Urbanització el Negrell  

08140 Caldes de Montbui – Barcelona 
 

Coordenades : 41º 37’18.39” N  /  2º 10’ 54.89” E 
Localització: https://goo.gl/maps/UD1UjMvPD7E2 

 

HORARI: 

09:00h. Concentració d’arquers, documentació, escalfaments i revisió de material. 

10:00h. Inici Competició. 

13:00h. Final de la competició. 

14:00h. Entrega de Medalles. 

 

FORMAT DEL CAMPIONAT: 
 

- Circuit de 24 dianes. 
- Estaca vermella per a Arc Recorbat i Compost amb una distància màxima de 55 metres. 
- Estaca blava per a Arc Longbow, Instintiu i Nu amb una distància màxima de 45 metres. 
- Estaca blanca per a Cadets i menors de 14 anys amb una distància màxima de 25 metres. 
 
NOTA IMPORTANT SOBRE EL FORMAT DEL CAMPIONAT: 
- Es tiraran 3 fletxes SEMPRE DES DE LA MATEIXA ESTACA.  
- Les fletxes han d’estar marcades com a primera, primera, segona i tercera i es llençaran per 
aquest mateix ordre. 
 
- Puntuació: 

Impacte                              1ª fletxa         2ª fletxa        3ª fletxa 
Dintre de l’anella                15 punts        10 punts        5 punts 
Fora de l’anella                  12 punts          7 punts        2 punts 

 
Si voleu més informació referent a la normativa actualitzada del format de tir de 2D, la podeu 
obtenir clicant l’ enllaç NORMATIVA CC2D-v2 (fcta.cat), que us portarà al document 
publicat l'agost de 2018.  
 
 
 

https://goo.gl/maps/UD1UjMvPD7E2
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020021410312487-NORMATIVA%20CT.%20CATALUNYA%202D.pdf


 

           
 

 

DIVISIONS I CLASSES:  

Divisions: Compost (CO), Nu (NU), Instintiu (INS), Longbow (LO) i RECORBAT (RC) 

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

 

PREU INSCRIPCIÓ: 

30 € - Sènior, Veterans I Juniors. 

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 72 arquers, organitzats en patrulles de 3 que hauran de tirar d'un 
en un. 
 
En cas d’arribar al límit d’inscrits, la F.C.T.A. habilitarà una llista d’espera. Per a inscriure’s en aquesta 
llista d’espera, cal enviar un email a info@fcta.cat indicant les següents dades:  
- Nom complet.  

- Número de llicència. 
- Número de telèfon.  
 
 
NORMES DEL CAMPIONAT:  
Es realitzarà segons els següents reglaments/normatives/circulars:  
- WA: Llibres.  

- RFETA: Campeonatos y trofeos de la RFETA - NR14001  

- FCTA: Circular 1477 referent a la uniformitat en competicions oficials.  

 
El lliurament de medalles i reconeixements seguirà la normativa: Campeonatos y trofeos de la RFETA - 
NR14001. 
 
 

AVÍS IMPORTANT: 

Es 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. A causa de 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.  

 

INSCRIPCIÓ ON LINE:  

És obligatori tenir la llicència d'arquer en vigor. 

Emplenar el formulari d'inscripció online que trobareu disponible en el següent enllaç:  

https://fcta.cat/events/campionat-catalunya-2d/#inscripcio 

 

 

 

https://fcta.cat/events/campionat-catalunya-2d/#inscripcio


 

           
 

 

El termini d’inscripció finalitza el dia 19 de setembre 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 farà 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 portar 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 2 de setembre de 2021 

El Comitè Català de Tir de Camp i 3D 

 

mailto:info@fcta.cat

