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CIRCULAR FCTA 2138 06-10-2021    

 

 
SOL·LICITUD D’ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS 
DE TIR DE CAMP i 3D - TEMPORADA 2021-2022 

 

 
 
 

Els clubs que estiguin interessats en la organització de competicions  de Tir de 

Camp i 3D per la temporada 2021-2022, podeu fer la vostra sol·licitud a través del 

següent formulari fins el dia 31 d’octubre de 2021: 

 https://forms.gle/w4kQcLyobbCzQZWi8 

 

Recordeu també emplenar els formularis annexos que trobareu al final d’ 

aquesta circular. 

 

CALENDARI TIR DE CAMP 

21/11/2021  TROFEU HIVERN (Club Costa Brava 3D) 

20/02/2022  1a LLIGA CATALANA CAMP 

13/03/2022  2a LLIGA CATALANA CAMP 

03/04/2022  3a LLIGA CATALANA CAMP 

29/05/2022  4a LLIGA CATALANA CAMP 

25 i 26/06/2022 CAMPIONAT CATLUNYA CAMP 

 

CALENDARI TIR 3D 

06/03/2022  1a LLIGA CATALANA 3D 

27/03/2022  2a LLIGA CATALANA 3D 

08/05/2022  3a LLIGA CATALANA 3D 

05/06/2022  4a LLIGA CATALANA 3D 

11 i 12/06/2022 CAMPIONAT CATALUNYA 3D 

(a determinar)  CAMPIONAT CATALUNYA 2D 

 

 

El Comitè Català de Tir de Camp i 3D 

Barcelona, a 6 d’octubre 2021 

https://forms.gle/w4kQcLyobbCzQZWi8


CLUB:

President/-a

Secterari/-a

SOL·LICITUD TIRADES DE LLIGA CATALANA CAMP i 3D

Cognoms, nom:

1

2

3

4

Federació Catalana de Tir amb Arc

Quantes persones del Club col·laboraran en la organització i el suport 

logístic, el dia del Campionat?

Lloc de celebració de la tirada (adjuntar planell). 

Logística i serveis del club per a l'organització de la tirada (informàtics, 

premsa, acompanyants de colles, avituallament, servei de WC, servei de 

bar, etc). 

Responsables del club amb experiència en organitzacions de tirades que 

es responsabilitzin de l'organització de la tirada i de la instal·lació dels 

recorreguts.



Secretari/-a President/-a

Firma Firma

Marqueu amb una "X" la tirada/-es sol·licitada/-es:

1ª tirada de Lliga Catalana 3D

2ª tirada de Lliga Catalana 3D

3ª tirada de Lliga Catalana Camp

La instal·lació / recorregut de la tirada està homologada i 

disposa del certificat de seguretat corresponent?

SI

NO

Els aturafletxes dels que disposa el Club estan en bon estat 

d'ús per la realització de la tirada?

SI

NO

Material disponible del Club per la organització de la tirada (dianes 

volumètriques 3D, material informàtic, carpes, caires d'espera, altaveus, 

pòdiums, etc.)

4ª tirada de Lliga Catalana Camp

3ª tirada de Lliga Catalana 3D

El club sol•licitant accepta seguir els protocols i pautes Covid19 establerts per 
la Federació i disponibles al nostre web: https://fcta.cat/protocol-fcta-covid19/

______________________ a ____ de____________ de 202____

1ª tirada de Lliga Catalana Camp

2ª tirada de Lliga Catalana Camp

4ª tirada de Lliga Catalana 3D

https://fcta.cat/protocol-fcta-covid19/


CLUB:

CAMPIONAT CATALUNYA:
AIRE 
LLIURE SALA CAMP  3D 2D

DATA:

President/-a

Secterari/-a

Federació Catalana de Tir amb Arc

Logística i serveis del club per a l'organització de la tirada (serveis informàtics, premsa, 

acompanyament de colles, avituallament, servei de WC, servei de bar, etc). 

Responsables del club amb experiència en organitzacions de tirades que es 

responsabilitzin de l'organització de la tirada i de la instal·lació del Campionat.

1

2

3

4

SOL·LICITUD  PER A CAMPIONATS DE CATALUNYA

Cognoms, nom:

Quantes persones del Club col·laboraran en la organització i el suport logístic, el dia del 

Campionat?



______________________ a ____ de ____________ de 202____

Secretari/-a President/-a

Firma Firma

La instal·lació / recorregut de la tirada està homologada i disposa del 

certificat de seguretat corresponent?

SI

NO

Lloc de celebració de la tirada (adjuntar planell). 

Els aturafletxes dels que disposa el Club estan en bon estat d'ús per la 

realització de la tirada?

SI

NO

Material disponible del Club per la organització de la tirada (aturafletxes, dianes,

material informàtic, carpes, cadires d'espera, altaveus, pòdiums, etc.)

El club sol•licitant accepta seguir els protocols i pautes Covid19 establerts per la 
Federació i disponibles al nostre web: https://fcta.cat/protocol-fcta-covid19/

https://fcta.cat/protocol-fcta-covid19/


PRESSUPOST CLUB / INGRESSOS i DESPESES

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Data actualització:

Nom competició:

Data celebració:

Lloc:

INGRESSOS: IMPORT

Inscripcions:    
Altres:

TOTAL INGRESSOS: -  €                    

DESPESES: Unitats Cost unitat IMPORT

Deteriorament dianes cedides per a la competició

Muntatge i/o preparació Instal·lació

Personal competició-Ianseo i resultats competició

Jutges 

Transports

Lloguer d'instal·lacions

Medalles i trofeus

Homologacions RFETA

Homologacions FITA

Aigua esportistes+avituallament

Apats organització i esportistes

Apat organització cloenda 

Compres material no amortitzable:

Paper diana

Merchandising

Lloguer material

Material divers (dorsals, fulls puntuació)

Altres (especificar)

Anys Import

Compres material amortitzable: 4 -  €                    

TOTAL DESPESES: -  €                    

RESULTAT: -  €             

RETORN

FCTA Club

30% 70%

-  €          -  €             

TOTAL: -  €                    

Observacions: 
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