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CIRCULAR FCTA 2136 29-09-2021

FORMAT COMPETICIONS TIR EN SALA 
TEMPORADA 2021-2022 

En les competicions catalanes de tir de sala de la temporada 2021-22, s’aplicarà la 
normativa World Archery (WA) vigent a totes les competicions oficials, tant per la Lliga 
Catalana com pel Campionat de Catalunya. A més per a complir el “Protocol de 
desenvolupament competicions de tir amb arc després de l’estat d’alarma provocat pel 
COVID-19”, s’incorporarà el format de competicions del projecte “Revenant”. 

LLIGA CATALANA DE SALA 2021-2022: 

• 23 d’Octubre 2021   Constanti. 

• 24 d’Octubre 2021   Torrefarrera. 

• 13 de Novembre 2021  Constanti. 

• 14 de Novembre 2021  Torrefarrera. 

• 18 de Desembre 2021   Constanti. 

• 19 de Desembre 2021   Torrefarrera. 

• 15 i 16 de Gener 2021  Campionats de Catalunya de Sala (Barcelona). 

• 13 de Febrer    Campionat de Catalunya de clubs (Constantí) 

Aquest llistat es el previst, però pot tindre alguna modificació per diferents causes. La 
publicació de la circular de la competició donarà per convocada formalment la mateixa.  

Per poder tenir dret als trofeus, medalles o reconeixements de la lliga catalana de sala, es 
tindran en compte les 3 tirades. Es farà entrega dels mateixos al Campionat de Catalunya 
de Sala. 

Recordem que degut a l’augment de la participació en els campionats d’Espanya, la RFETA 
ha condicionat l’accés als campionats en cas d’excés de demanda, a l’assoliment d’una 
marca mínima (si ho creu oportú) i a un rànquing RAUS (Ranking autonómico unificado de 
tiro en sala) que sortirà de les 3 de la lliga catalana de sala. 

Per tenir preferència en la inscripció del Campionat de Catalunya, s’haurà d’haver participat 
en la Lliga Catalana de Sala. 

El “Protocol de desenvolupament competicions de tir amb arc després de l’estat d’alarma 
provocat pel COVID-19”, serà de rang superior durant el seu període de vigència, i 
prevaldran sobre la normativa de World Archery, la normativa 1401 de la RFETA o 
qualsevol altre 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 altre normativa. 

Barcelona, 29 de setembre de 2021 
El Comitè Català d’Aire Lliure 

https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/docs/2020100713352774-FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_AIRE_LLIURE_I_SALA_2020_10_01.pdf

