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INTRODUCCIÓ
Aquest reglament té com a objecte definir les pautes de funcionament de les competicions
organitzades per la F.C.T.A. en les diferents disciplines. Totes les competicions requeriran
prèviament a la seva celebració, l'emissió de la circular corresponent, podent si escau
modificar alguna de les normes contingudes en aquest document..
OBJECTIU
Establir un marc normatiu on poder consultar la reglamentació necessària per organitzar
una competició. Sent un document dinàmic i de consulta general. Constitueix un reglament
general i de defecte per a la celebració de les competicions organitzades per la FCTA.
NORMATIVA APLICADA.
Per a totes les competicions organitzades per la F.C.T.A. s'aplicarà la següent normativa:
Es realitzarà segons els següents reglaments/normes/circulars:
WA:
Llibres.
RFETA:
Campeonatos y trofeos de la RFETA - NR14001
RFETA:
Programa de arco adaptado.
FCTA:
Circular 1477 uniformitat en competicions oficials.
En cas que algun apartat no es trobi previst en el present reglament prevaldrà les circulars
publicades anteriorment o caldrà consultar la la reglamentació de la R.F.E.T.A. i la W.A.
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-1. DEFINICIONS
1.1 DISCIPLINES
S'entén per disciplina el tipus de competició. Al moment de l'edició d'aquest document són
les següents:
- Tir amb arc a l'aire lliure
- Tir amb arc a Sala
- Tir amb arc de Camp
- Tir amb arc 3D
1.2 DIVISIONS
Les divisions defineixen els tipus d'arcs que són elegibles a cadascuna i amb el qual
l'esportista participa en les diferents competicions, i en funció de la disciplina la FCTA
reconeix les següents:
Per a la disciplina de Tir amb arc a l'Aire Lliure es reconeixen les divisions següents:
- Recorbat (WA)
- Compost (WA)
- Nu (WA)
- Instintiu/Tradicional (RFETA) (*)
- Longbow (RFETA)
Per a la disciplina de Tir amb arc a Sala es reconeixen les divisions següents:
- Recorbat (WA)
- Compost (WA)
- Nu (WA)
- Instintiu/Tradicional (RFETA) (*)
- Longbow (RFETA)
Per a la disciplina de Tir amb arc de Camp es reconeixen les divisions següents:
- Recorbat (WA)
- Compost (WA)
- Nu (WA)
- Instintiu/Tradicional (RFETA) (*)
- Longbow (RFETA)
Per a la disciplina de Tir amb arc en 3D es reconeixen les divisions següents:
- Compost (WA)
- Nu (WA)
- Instintiu/Tradicional (RFETA) (*)
- Longbow (RFETA)
(*) La denominació Instintiu/Tradicional (originalment Instintiu) és per un període temporal, a
causa dels canvis realitzats per la WA i que entraran en vigor pròximament, la denominació
futura serà Tradicional
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1.3 TEMPORADA
Període de temps en què la llicència expedida per la FCTA té validesa, no coincidint amb
any natural, en el moment de l'edició d'aquest document comprèn des de l'1 d'octubre d'un
any fins al 30 de setembre de l'any següent.
1.4 EDATS
Es reconeixen les següents edats a la F.C.T.A.
-

-

-

Prebenjamí
Un esportista serà elegible per a aquesta edat si la competició en què
participa té lloc fins o a la temporada del seu setè (7) aniversari.
Benjamí
Un esportista serà elegible per a aquesta edat si la competició en què
participa té lloc fins o a la temporada del seu novè (9) aniversari.
Aleví
Un esportista serà elegible per a aquesta edat si la competició en què
participa té lloc fins o a la temporada del seu onzè (11) aniversari.
Infantil
Un esportista serà elegible per a aquesta edat si la competició en què
participa té lloc fins o a la temporada del seu desè quart (14) aniversari.
Menors de 14 anys
Un esportista serà elegible per a aquesta edat si la competició en què
participa té lloc fins o a la temporada del seu desè quart (14) aniversari.
Nota: Edat que engloba totes les anteriors..
Cadet
Un esportista serà elegible per a aquesta edat si la competició en què
participa té lloc fins, o a la temporada, del seu desè setè (17) aniversari.
Júnior
Un esportista serà elegible per a aquesta edat si la competició en què
participa té lloc fins, o en la temporada del seu vintè (20) aniversari.
Sènior
Un esportista serà elegible per a aquesta edat si la competició en què
participa té lloc des de, o a partir de la temporada del seu vint-i-unè aniversari
(21).
Veterà
Un esportista serà elegible a aquesta edat si té més de 49 anys.

-

Absoluta
Comprendrà qualsevol edat, poden participar-hi totes les edats contemplades
anteriorment.
Les edats vindran indicades a la llicència federativa, sent la mateixa la que dictarà en quina
edat pot participar.
Els veterans podran participar a l'edat de sènior sempre que ho indiquin a la seva inscripció.
Totes les edats podran participar en les edats superiors, a excepció de l'edat de veterà, on
només hi podran participar els esportistes de més de 49 anys.
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1.5 SEXES / IDENTITAT DE GÈNERE
Es reconeixen els sexes següents:
- Masculí.
Esportistes la identitat de gènere dels quals sigui masculí
- Femení.
Esportistes la identitat de gènere dels quals sigui femení.
- Únic.
Sexe utilitzat en les classificacions que no es faci distinció per sexe.
Seguint les directrius de la Unió Europea sobre identitat de gènere, articulades al BOE
A-2014-11990 i al DOGC 6730, es reconeix la identitat de gènere dels esportistes
participants tal com es contempla en el document nacional d'identitat, i no és necessari un
diagnòstic de disfòria de gènere ni tractament mèdic.
1.6 CLASSES
Definim Classe a la manera d'enquadrar un esportista sobre la seva edat i sexe.
Per a arc adaptat, les classes seran les reconegudes per WA al seu llibre 3, capítol 21. Un/a
esportista d'arc adaptat podrà participar en aquesta classe sempre que disposi de la targeta
de classificació corresponent i que pugui exhibir els jutges quan passi la inspecció de
material abans o durant la competició. (Nota: només per a les disciplines d'aire lliure i sala).
1.7 CATEGORIA
Es defineix la manera d'enquadrar un esportista sobre la base de la seva divisió i classe.
1.8 TORNEIG
És el nom que té cadascuna de les competicions que componen la Lliga Catalana..
1.9 CAMPIONAT
Nom que tenen les competicions que es fan per declarar els campions de Catalunya en una
determinada disciplina i categoria.
1.10 INSCRIPCIONS
Les Inscripcions de cada torneig/campionat es realitzaran en la forma i data que marqui la
circular que dóna validesa a la competició esmentada, les inscripcions dels esportistes
seguiran el format de Divisions, Classes i Edat tal com està estipulat a la circular publicada
per la FCTA i que dóna validesa a la competició esmentada.
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-2. LLIGA CATALANA INDIVIDUAL
2.1 COMPOSICIÓ
La lliga catalana es compondrà per diferents tornejos que se celebraran dins de la mateixa
temporada, al començament de la temporada s'emetrà circular indicant el nombre de
tornejos, així com les dates de celebració dels mateixos. Els tornejos se celebraran en seu
única dins el territori català perquè tots els esportistes competeixin en igualtat de condicions.
La nomenclatura d’aquests mateixos serà la següent:
- Temporada de tardor/hivern.
1 - Torneig d´Hivern de Sala Temporada 20xx.
2 - Torneig d'Hivern de Sala Temporada 20xx.
…..
- Temporada de Primavera/Estiu
1 - Torneig d'Estiu d'Aire Lliure 20xx.
2 - Torneig d'Estiu d'Aire Lliure 20xx.
…..
2.2 PUNTUACIÓ
Els participants a cada torneig rebran la següent puntuació determinada per la seva posició
final dins de la classificació per divisió i classe:

Posició

Punts

1 classificat

11

2 classificat

9

3 classificat

8

4 classificat

7

5 classificat

6

6 classificat

5

7 classificat

4

8 classificat

3

9 classificat

2

10 classificat

1
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Tots els tornejos que componen la lliga puntuen per igual, la suma de tots els punts
obtinguts en els diferents tornejos donarà el còmput final per a aquest esportista, establint
així el seu rànquing i posició dins de la lliga.
2.3 CLASSES I CANVI DE CLASSES
Un esportista participarà tota la lliga a la mateixa classe, que serà la de la primera inscripció
en un dels tornejos que componen la lliga.
2.4 CLASSES SIMULTÀNIES
No es permetrà la puntuació en classes concurrents, és a dir, es participarà només en una
classe, que vindrà definida per la seva inscripció.
2.5 LLOC
La lliga catalana es fa dins del territori on la FCTA té potestat. Els clubs que estiguin
interessats en l’organització d’un dels tornejos que componen la Lliga Catalana hauran de
complir els mínims establerts per la FCTA i enviaran escrit sol·licitant-ho al comitè a què
pertanyi el torneig a celebrar. Llevat d'indicació contrària a la circular d'emissió del torneig
esmentat, tots seran homologats WA, i seran vàlids per al reconeixement de rècords i
recompenses.
2.6 RECONEIXEMENTS
En finalitzar la lliga catalana es proclamarà campió, subcampió i tercer classificat per a
cadascuna de les divisions i classes. Perquè hi pugui haver reconeixement i proclamació de
campió hi haurà d'haver un mínim de 3 participants actius (esportistes que hagin participat i
puntuat a la lliga) a qualsevol de les classes i divisions. Rebran el reconeixement següent:
- Campió de la X lliga catalana d´aire lliure 20xx.
- Subcampió de la X lliga catalana d´aire lliure 20xx.
- Tercer classificat ….
En el cas de les edats inferiors a júnior si no hi ha tres participants actius es podrà donar un
reconeixement a la participació, així es fomenta la participació de les bases del tir amb arc.
2.7 PARTICIPACIÓ
Podran participar en la Lliga Catalana els esportistes en possessió de la Llicència Esportiva
reconeguda per la FCTA, no estiguin suspesos pel Comitè de Competició i Disciplina o
Òrgan Superior. En cas de tenir únicament la Llicència d'una Associació Membre de la WA,
es podrà participar però únicament a nivell participatiu no podent obtenir cap reconeixement.
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-3. LLIGA CATALANA CLUBS
3.1 COMPOSICIÓ
La lliga catalana de clubs és una competició associada a la lliga catalana individual. A partir
dels punts obtinguts als tornejos que componen la lliga catalana individual s'obtindrà una
classificació dels clubs participants. Aquest rànquing de clubs serà el classificatori per a la
competició final.
3.2 PUNTUACIÓ
Els punts obtinguts pels tres millors esportistes de cada club a cada divisió i classe
s'acumularan per al club pel qual tenen expedida la seva llicència. Aquests punts acumulats
durant tots els trofeus que componguin la lliga permetran obtenir un rànquing que
determinarà els enfrontaments a la fase final.
3.3 CLUBS PARTICIPANTS
Hi participaran tots els clubs que tinguin esportistes inscrits als tornejos de la lliga catalana.
La F.C.T.A. sol·licitarà als clubs que confirmin la seva assistència a la fase final de la lliga
catalana de clubs.
3.4 COMPOSICIÓ DELS EQUIPS
Els equips els formen tres esportistes de la mateixa divisió i que siguin elegibles a la
mateixa edat, que representaran el club pel qual tenen expedida la llicència, en el cas que
hagin realitzat un canvi de club, aquesta llicència haurà de tenir una antiguitat amb el club
que representen no inferior a 3 mesos. La composició dels equips serà mixta, sense tenir en
compte el sexe dels components.
3.5 FASE FINAL
Els 8 primers clubs de cada divisió i classe s'enfrontaran en forma d'enfrontaments d'equips,
el classificatori no serà necessari ja que es fa amb els punts obtinguts als tornejos.
Els enfrontaments seran segons l'esquema/exemple següent:
1 rànquing (win)

2 rànquing

3 rànquing (win)

4 rànquing

vs

vs

vs

vs

8 rànquing

7 rànquing (win)

6 rànquing

5 rànquing (win)

GUANYADORS: Passaran a disputar les posicions de la 1 a la 4 de la classificació
final
NO GUANYADORS: passaran a disputar les posicions de la 5 a 8 de la classificació
final
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Posició 1 a 4
1 rànquing (win)

3 rànquing

vs

vs

7 rànquing

5 rànquing (win)

GUANYADORS : passaran a disputar les posicions 1 y 2 de la classificació final
NO GUANYADORS : passaran a disputar les posicions 3 y 4 de la classificació final
Posició 1 y 2
1 rànquing
vs
5 rànquing (win)
Posició 3 y 4
7 rànquing
vs
3 rànquing (win)

Posició 5 a 8
8 rànquing (win)

6 rànquing

vs

vs

2 rànquing

4 rànquing (win)

GUANYADORS : passaran a disputar les posicions 1 y 2 de la classificació final
NO GUANYADORS : passaran a disputar les posicions 3 y 4 de la classificació final
Posició 5 y 6
8 rànquing
vs
4 rànquing (win)
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Posició 7 y 8
2 rànquing
vs
6 rànquing (win)

El rànquing final d’aquest exemple seria el següent:
Posició Final

Posició inicial al classificatori

1

5 rànquing

2

1 rànquing

3

3 rànquing

4

7 rànquing

5

4 rànquing

6

8 rànquing

7

6 rànquing

8

2 rànquing
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-4. TORNEJOS
4.1 CLASSIFICACIÓ
Les competicions que formen part de cadascuna de les competicions que componen les
lligues de la F.C.T.A. tindran una classificació doble, una a nivell de lliga i una altra a nivell
de torneig. Per a la classificació a nivell de torneig se seguiran les normes següents:
4.2 EDATS
A cada un dels tornejos es reconeixeran les següents edats
- Menors de 14 anys
- Cadets
- Júnior
- Absolut.
Per ser elegible en una de les edats s'haurà d'haver participat en la mateixa distància i amb
el mateix paper que l'edat escollida. En cas de menors de 14, l'edat d'infantil, en cas
d'absolut, l'edat de sènior.
4.3 SEXES
En la classificació dels tornejos no hi ha distinció de sexe, sent considerats com a sexe únic.
4.4 CLASSES
Serà la mateixa que edat, pel fet que no hi ha distinció del sexe.
4.5 CLASSES SIMULTÀNIES
No es permetrà la puntuació en classes concurrents, és a dir, es participarà només en una
classe, que vindrà definida per la seva inscripció.
4.6 RECONEIXEMENTS
A cadascuna dels tornejos es proclamarà campió, subcampió i tercer classificat per a
cadascuna de les divisions i classes. Perquè hi pugui haver reconeixement i proclamació de
campió hi haurà d'haver un mínim de 3 participants actius (esportistes que hagin participat i
puntuat al torneig) en qualsevol de les classes i divisions. Rebran el reconeixement següent:
- Campió del Torneig d´hivern d´aire lliure 20xx.
- Subcampió del Torneig d´hivern d´aire lliure 20xx.
- Tercer classificat del ….
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-5 CAMPIONATS DE CATALUNYA
5.1 FORMAT
Els Campionats de Catalunya es faran en dues fases:
1) Round classificatori
Hi participaran tots els esportistes que estiguin inscrits al Campionat de
Catalunya, obtenint una puntuació de passi a eliminatòries en funció de la
seva categoria.
2) Eliminatòries
Es realitzaran a partir de quarts, sempre que hi hagi un mínim de 8
esportistes a la mateixa categoria i que hagin realitzat el round classificatori.
Les edats que disputaran eliminatòries són: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet i
Arc Adaptat.
5.2 DIVISIONS, EDATS I SEXES
Es realitzarà amb les mateixes categories en què s'hagi disputat la lliga corresponent a
aquesta disciplina la mateixa temporada.
5.3 CANVI DE CATEGORIA
No es permetrà el canvi de categoria durant totes les fases del campionat, un esportista
realitzarà el campionat a la categoria de la seva inscripció.
5.4 PRIORITAT A LES INSCRIPCIONS
Tindran prioritat a les inscripcions els esportistes:
- Que són elegibles per a la formació dels equips de la FCTA
- Esportistes de rellevant interès per a la FCTA
- Que hagin disputat la lliga catalana de la temporada
- Esportistes amb llicència expedida per la FCTA.
5.5 RECONEIXEMENTS
En finalitzar el campionat és proclamaran els campions amb el següent criteri:
- Si hi ha 3 o més esportistes a la mateixa categoria.
- Campió de Catalunya a la categoria xxx de l'any 20xx
- Subcampió de Catalunya a la categoria xxx de l'any 20xx
- Tercer classificat del Catalunya a la categoria xxx de l'any 20xx
- Si hi ha menys de 3 esportistes:
- Primer classificat del campionat de Catalunya a la categoria xxx de l'any 20xx
- Segon classificat del campionat de Catalunya a la categoria xxx de l'any 20xx

14

Reglament de competicions de la F.C.T.A.
-6 EQUIPS DE LA F.C.T.A.
6.1 SELECCIÓ
Es seleccionaran els tres primers esportistes del rànquing de la FCTA, prenent com a
referència les competicions reflectides a l'apartat “Competicions vàlides per al rànquing”
d'aquest reglament.
El capità de l'equip serà proposat a la FCTA pels esportistes que componen l'equip. En el
cas de desacord dels esportistes, la FCTA serà qui decidirà la persona que realitzarà
aquesta funció. El capità de l'equip sempre haurà de ser aprovat per la FCTA.
Si un dels esportistes seleccionats no volgués/pogués celebrar la competició, la FCTA
seleccionarà l'esportista que el substituirà.
En els casos que no s'hagi pogut establir un rànquing per a la selecció dels esportistes
integrants dels equips, es seleccionaran les tres millors puntuacions dels participants al
round classificatori individual que se celebra prèviament al campionat d'equips autonòmics.
Queda a criteri de la FCTA presentar equips per a la competició, mínima puntuació,
complexitat al desplaçament, etc.
Si hi ha problemes en la selecció dels esportistes de l'equip, la FCTA els designarà intentant
seguir els criteris descrits en aquest reglament.
La FCTA podrà fer canvis als integrants dels equips, tal com indica la norma de presentació
d'equips a les competicions autonòmiques (criteris esportius, etc.).
6.2 COMPETICIONS VÀLIDES PER EL RÀNQUING:
- Aire Lliure:
- Competicions que formen part de la lliga catalana d´aire lliure.
- Campionat de Catalunya d´Aire Lliure
- Grans Premis d´Espanya
- Lligues Nacionals
- Competicions Homologades World Archery (WA)
S'hi acumularan els tres millors resultats de cada esportista dins de la
mateixa temporada.
-

Sala:
- Competicions que formen part de la lliga catalana de sala.
- Campionat de Catalunya de Sala.
- Competicions homologades World Archery (WA).
S'hi acumularan els tres millors resultats de cada esportista dins de la
mateixa temporada.

-

Camp:
-

Competicions que formen part de la lliga catalana de camp.
Campionat de Catalunya de Camp.
Lligues Nacionals.
Competicions Homologades Word Archery (WA)
S'hi acumularan els tres millors resultats de cada esportista dins de la
mateixa temporada.
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-

3D
-

Competicions que formen part de la lliga catalana de 3D.
Campionat de Catalunya de 3D
Lligues Nacionals
Competicions Homologades Word Archery (WA)
S'hi acumularan els tres millors resultats de cada esportista dins de la
mateixa temporada.

6.3 EQUIPACIÓ
La FCTA ha de facilitar als components dels equips l'equipació corresponent.
Els esportistes tenen l'obligació de conservar l'equipació que tindrà una durada mínima de 2
anys; la FCTA es reserva el dret de substituir l'equipació en cas de canvi de disseny
d’aquesta.
Aquesta equipació no podrà ser substituïda ni alterada en cap dels seus components, és
responsabilitat de l'esportista la cura i la neteja. Només és utilitzable quan l'esportista
representi i sigui convocat per la FCTA.
Per poder optar a subvenció, l'esportista integrant dels equips vestirà l'equipació de la FCTA
durant la competició.
6.4 SUBVENCIONS
La subvenció anual rebuda pel Consell Català de l’Esport (C.C.E.) es repartirà entre les
diferents disciplines i campionats anualment.
Els esportistes seleccionats per ser integrants dels equips que representen la FCTA i els
que finalment siguin integrants dels equips tenen dret a rebre aquesta ajuda. Per percebre
aquest ajut s'haurà d'aportar la documentació següent:
- Factura d'allotjament: A nom del perceptor de l’ajuda.
- Justificant de desplaçament (un dels dos):
- Vehicle particular:
Tiquets de peatge o aparcament (No són vàlids els tiquets de
combustible, ni els extractes bancaris)
- Transport públic:
Bitllet y comprovant de pagament.
Les subvencions del C.C.E. estan supeditades a la presentació corresponent que acrediti
aquest desplaçament.
L'import de la subvenció depèn del total atorgat pel C.C.E. i de l’import màxim per despeses
de desplaçament individual que marca la Generalitat de Catalunya per a subvencions a les
federacions esportives catalanes.
És responsabilitat dels esportistes lliurar la documentació necessària en el termini màxim
d'un mes des de la celebració del campionat.
La subvenció es repartirà proporcionalment a les competicions fetes per l'esportista.
S'estableix un criteri de punts en funció de les competicions, el màxim és el del 100% de la
subvenció.
-

Exemple:
Lliga catalana (meitat +1 dels tornejos): 0,33 %

16

Reglament de competicions de la F.C.T.A.
Campionat de Catalunya: 0,33 %
Seleccionat/Integrant de l’equip: 0,33 %
Lligues nacionals: 0,33 %
NOTA: La FCTA podrà modificar aquests percentatges per a esportistes que
es trobin en entrenaments nacionals, competicions internacionals etc.
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-7. ANNEXOS
7.1 CATEGORIES ALS TORNEJOS
TIR AMB ARC A L'AIRE LLIURE
● Arco Recorbat (WA)
○ Arco Recorbat - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Recorbat - Cadets
○ Arco Recorbat - Júnior
○ Arco Recorbat - Absolut
●

Arc Compost (WA)
○ Arc Compost - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arc Compost - Cadets
○ Arc Compost - Júnior
○ Arc Compost - Absolut

●

Arco Nu (WA)
○ Arco Nu - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Nu - Cadets
○ Arco Nu - Júnior
○ Arco Nu - Absolut

●

Arco Instintiu/Tradicional (RFETA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - menor 14 anys
○ Arco Instintiu/Tradicional - Cadets
○ Arco Instintiu/Tradicional - Júnior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Absolut

●

Arco Longbow (RFETA)
○ Arco Longbow - menor 14 anys
○ Arco Longbow - Cadets
○ Arco Longbow - Júnior
○ Arco Longbow - Absolut

TIR AMB ARC A SALA
● Arco Recorbat (WA)
○ Arco Recorbat - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Recorbat - Cadets
○ Arco Recorbat - Júnior
○ Arco Recorbat - Absolut
●

Arc Compost (WA)
○ Arc Compost - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arc Compost - Cadets
○ Arc Compost - Júnior
○ Arc Compost - Absolut

18

Reglament de competicions de la F.C.T.A.
●

Arco Nu (WA)
○ Arco Nu - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Nu - Cadets
○ Arco Nu - Júnior
○ Arco Nu - Absolut

●

Arco Instintiu/Tradicional (RFETA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - menor 14 anys
○ Arco Instintiu/Tradicional - Cadets
○ Arco Instintiu/Tradicional - Júnior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Absolut

●

Arco Longbow (RFETA)
○ Arco Longbow - menor 14 anys
○ Arco Longbow - Cadets
○ Arco Longbow - Júnior
○ Arco Longbow . Absolut

TIR AMB ARC AL CAMP
● Arco Recorbat (WA)
○ Arco Recorbat - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Recorbat - Cadets
○ Arco Recorbat - Júnior
○ Arco Recorbat - Absolut
●

Arc Compost (WA)
○ Arc Compost - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arc Compost - Cadets
○ Arc Compost - Júnior
○ Arc Compost - Absolut

●

Arco Nu (WA)
○ Arco Nu - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Nu - Cadets
○ Arco Nu - Júnior
○ Arco Nu . Absolut

●

Arco Instintiu/Tradicional (WA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Cadets
○ Arco Instintiu/Tradicional - Júnior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Absolut

●

Arco Longbow (WA)
○ Arco Longbow - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Longbow - Cadets
○ Arco Longbow - Júnior
○ Arco Longbow - Absolut
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TIR AMB ARC 3D
● Arc Compost (WA)
○ Arc Compost - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arc Compost - Cadets
○ Arc Compost - Júnior
○ Arc Compost - Absolut
●

Arco Nu (WA)
○ Arco Nu - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Nu - Cadets
○ Arco Nu - Júnior
○ Arco Nu - Absolut

●

Arco Instintiu/Tradicional (WA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Cadets
○ Arco Instintiu/Tradicional - Júnior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Absolut

●

Arco Longbow (WA)
○ Arco Longbow - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Longbow - Cadets
○ Arco Longbow - Júnior
○ Arco Longbow - Absolut

7.2 CATEGORIES A LES LLIGES CATALANES
TIR AMB ARC A L'AIRE LLIURE
● Arco Recorbat (WA)
○ Arco Recorbat - Prebenjamí (FCTA)
○ Arco Recorbat - Benjamí (FCTA)
○ Arco Recorbat - Aleví (FCTA)
○ Arco Recorbat - Infantil (Rfeta)
○ Arco Recorbat - Cadet
○ Arco Recorbat - Júnior
○ Arco Recorbat - Sènior
○ Arco Recorbat - Veterà
●

Arc Compost (WA)
○ Arc Compost - Prebenjamí (FCTA)
○ Arc Compost - Benjamí (FCTA)
○ Arc Compost - Aleví (FCTA)
○ Arc Compost - Infantil (Rfeta)
○ Arc Compost - Cadets
○ Arc Compost - Júnior
○ Arc Compost - Sènior
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○

Arc Compost - Veterà

●

Arco Nu (WA)
○ Arco Nu - Prebenjamí (FCTA)
○ Arco Nu - Benjamí (FCTA)
○ Arco Nu - Aleví (FCTA)
○ Arco Nu - Infantil (Rfeta)
○ Arco Nu - Cadet
○ Arco Nu - Júnior
○ Arco Nu - Sènior
○ Arco Nu - Veterà

●

Arco Instintiu/Tradicional (RFETA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Prebenjamí (FCTA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Benjamí (FCTA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Aleví (FCTA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Infantil
○ Arco Instintiu/Tradicional - Cadet
○ Arco Instintiu/Tradicional - Júnior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Sènior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Veterà (FCTA)

●

Arco Longbow (RFETA)
○ Arco Longbow - Prebenjamí (FCTA)
○ Arco Longbow - Benjamí (FCTA)
○ Arco Longbow - Aleví (FCTA)
○ Arco Longbow - Infantil
○ Arco Longbow - Cadet
○ Arco Longbow - Júnior
○ Arco Longbow - Sènior
○ Arco Longbow - Veterà (FCTA)

TIR AMB ARC A SALA
● Arco Recorbat (WA)
○ Arco Recorbat - Prebenjamí (FCTA)
○ Arco Recorbat - Benjamí (FCTA.
○ Arco Recorbat - Aleví (FCTA)
○ Arco Recorbat - Infantil (Rfeta)
○ Arco Recorbat - Cadet
○ Arco Recorbat - Júnior
○ Arco Recorbat - Sènior
○ Arco Recorbat - Veterà
●

Arc Compost (WA)
○ Arc Compost - Prebenjamí (FCTA)
○ Arc Compost - Benjamí (FCTA)
○ Arc Compost - Aleví (FCTA)
○ Arc Compost - Infantil (Rfeta)
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○
○
○
○

Arc Compost - Cadet
Arc Compost - Júnior
Arc Compost - Sènior
Arc Compost - Veterà

●

Arco Nu (WA)
○ Arco Nu - Prebenjamí (FCTA)
○ Arco Nu - Benjamí (FCTA)
○ Arco Nu - Aleví (FCTA)
○ Arco Nu - Infantil (Rfeta)
○ Arco Nu - Cadet
○ Arco Nu - Júnior
○ Arco Nu - Sènior
○ Arco Nu - Veterà

●

Arco Instintiu/Tradicional (RFETA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Prebenjamí (FCTA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Benjamí (FCTA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Aleví (FCTA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Infantil
○ Arco Instintiu/Tradicional - Cadet
○ Arco Instintiu/Tradicional - Júnior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Sènior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Veterà

●

Arco Longbow (RFETA)
○ Arco Longbow - Prebenjamí (FCTA)
○ Arco Longbow - Benjamí (FCTA)
○ Arco Longbow - Aleví (FCTA)
○ Arco Longbow - Infantil
○ Arco Longbow - Cadet
○ Arco Longbow - Júnior
○ Arco Longbow - Sènior
○ Arco Longbow - Veterà (FCTA)

TIR AMB ARC AL CAMP
● Arco Recorbat (WA)
○ Arco Recorbat - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Recorbat - Cadet
○ Arco Recorbat - Júnior
○ Arco Recorbat - Sènior
○ Arco Recorbat - Veterà
●

Arc Compost (WA)
○ Arc Compost - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arc Compost - Cadet
○ Arc Compost - Júnior
○ Arc Compost - Sènior
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○

Arc Compost - Veterà

●

Arco Nu (WA)
○ Arco Nu - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Nu - Cadet
○ Arco Nu - Júnior
○ Arco Nu - Sènior
○ Arco Nu - Veterà

●

Arco Instintiu/Tradicional (WA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Cadet
○ Arco Instintiu/Tradicional - Júnior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Sènior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Veterà

●

Arco Longbow (WA)
○ Arco Longbow - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Longbow - Cadet
○ Arco Longbow - Júnior
○ Arco Longbow - Sènior
○ Arco Longbow - Veterà

TIR AMB ARC 3D
● Arc Compost (WA)
○ Arc Compost - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arc Compost - Cadet
○ Arc Compost - Júnior
○ Arc Compost - Sènior
○ Arc Compost - Veterà
●

Arco Nu (WA)
○ Arco Nu - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Nu - Cadet
○ Arco Nu - Júnior
○ Arco Nu - Sènior
○ Arco Nu - Veterà

●

Arco Instintiu/Tradicional (WA)
○ Arco Instintiu/Tradicional - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Instintiu/Tradicional - Cadet
○ Arco Instintiu/Tradicional - Júnior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Sènior
○ Arco Instintiu/Tradicional - Veterà

●

Arco Longbow (WA)
○ Arco Longbow - menor 14 anys (Rfeta)
○ Arco Longbow - Cadet
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○
○
○

Arco Longbow - Júnior
Arco Longbow - Sènior
Arco Longbow - Veterà
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7.3 DISTÀNCIES I PAPERS A LA DISCIPLINA D'AIRE LLIURE
RECORBAT
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

36+36

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

36+36

18 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

36+36

30 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

36+36

40 m

122 cm

Cadet

Fins als 17 anys

36+36

60 m

122 cm

Júnior

Fins als 20 anys

36+36

70 m

122 cm

Sènior

36+36

70 m

122 cm

Veterà

36+36

60 m

122 cm

R.F.E.T.A.

W.A.

R.F.E.T.
A.

W.A.

COMPOST /
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

36+36

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

36+36

18 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

36+36

30 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

36+36

50 m

80 cm reduïda

Cadet

Fins als 17 anys

36+36

50 m

80 cm reduïda

Júnior

Fins als 20 anys

36+36

50 m

80 cm reduïda

Sènior

36+36

50 m

80 cm reduïda

Veterà

36+36

50 m

80 cm reduïda
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INSTINTIU:
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

36+36

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

36+36

18 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

36+36

20 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

36+36

20 m

122 cm

Cadet

Fins als 17 anys

36+36

30 m

80 cm completa

Júnior

Fins als 20 anys

36+36

30 m

80 cm completa

Sènior

36+36

30 m

80 cm completa

Veterà

36+36

30 m

80 cm completa

R.F.E.T.A.

W.A.

R.F.E.T.A.

W.A.

LONG BOW:
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

36+36

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

36+36

18 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

36+36

20 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

36+36

20 m

122 cm

Cadet

Fins als 17 anys

36+36

30 m

122 cm

Júnior

Fins als 20 anys

36+36

30 m

122 cm

Sènior

36+36

30 m

122 cm

Veterà

36+36

30 m

122 cm
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NU:
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

36+36

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

36+36

18 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

36+36

20 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

36+36

30 m

122 cm

Cadet

Fins als 17 anys

36+36

50 m

122 cm

Júnior

Fins als 20 anys

36+36

50 m

122 cm

Sènior

36+36

50 m

122 cm

Veterà

36+36

50 m

122 cm

R.F.E.T.A.

W.A.

R.F.E.T.A.

W.A.

ESTÀNDARD, NOVELL:
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Totes

36

50 m

122 cm

Totes

36

30 m

122 cm
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7.4 DISTÀNCIES Y PAPERS EN LA DISCIPLINA DE SALA
RECORBAT;:
Edat

Anys

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

30+30

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

30+30

12 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

30+30

18 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda

Cadet

Fins als 17 anys

30+30

18 m

Triple Vertical

Júnior

Fins als 20 anys

30+30

18 m

Triple Vertical

Sènior

Fins als 49 anys

30+30

18 m

Triple Vertical

Veterà

A partir dels 49 anys

30+30

18 m

Triple Vertical

Edat

Anys

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

30+30

12 m

122cm

Benjamí

Fins als 10 anys

30+30

12 m

122cm

Aleví

Fins als 12 anys

30+30

18 m

122cm

Infantil

Fins als 14 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda
(X es 10)

Cadet

Fins als 17 anys

30+30

18 m

Triple Vertical

Júnior

Fins als 20 anys

30+30

18 m

Triple Vertical

Sènior

Fins als 49 anys

30+30

18 m

Triple Vertical

Veterà

A partir dels 49 anys

30+30

18 m

Triple Vertical

R.F.E.T.A.

W.A.

COMPOST:

28

R.F.E.T.A.

W.A.

Reglament de competicions de la F.C.T.A.
INSTINTIU:
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

30+30

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

30+30

12 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

30+30

18 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda

Cadet

Fins als 17 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda

Júnior

Fins als 20 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda

Sènior

30+30

18 m

80 cm reduïda

Veterà

30+30

18 m

80 cm reduïda

R.F.E.T.A.

W.A.

R.F.E.T.A.

W.A.

LONG BOW
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

30+30

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

30+30

12 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

30+30

18 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda

Cadet

Fins als 17 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda

Júnior

Fins als 20 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda

Sènior

30+30

18 m

80 cm reduïda

Veterà

30+30

18 m

80 cm reduïda
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NU:
Categoria

Edat

Fletxes

Distancia

Paper

Prebenjamí

Fins als 8 anys

30+30

12 m

122 cm

Benjamí

Fins als 10 anys

30+30

12 m

122 cm

Aleví

Fins als 12 anys

30+30

18 m

122 cm

Infantil

Fins als 14 anys

30+30

18 m

80 cm reduïda

Cadet

Fins als 17 anys

30+30

18 m

40 cm completa

Júnior

Fins als 20 anys

30+30

18 m

40 cm completa

Sènior

30+30

18 m

40 cm completa

Veterà

30+30

18 m

40 cm completa

Fletxes

Distancia

Paper

30+30

18 m

80 cm reduïda

R.F.E.T.A.

W.A.

R.F.E.T.A.

W.A.

ESTÀNDARD, NOVELL:
Categoria
TOTES

Edat
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7.3 DISTÀNCIES I ESTAQUES EN CAMP I 3D
ESTAQUES EN COMPETICIONS R.F.E.T.A.

RECORBAT

CAMP

VETERÀ

SÈNIOR

JUNIOR

CADET

< DE 14

VERMELLA

VERMELLA

VERMELLA

BLAU

BLANCA

VERMELLA

VERMELLA

BLAU

3D
COMPOST

NU

INSTINTIU

LONG BOW

CAMP

VERMELLA

VERMELLA

VERMELLA

BLAU

BLANCA

3D

VERMELLA

VERMELLA

VERMELLA

VERMELLA

BLAU

CAMP

BLAU

BLAU

BLAU

GROC

BLANCA

3D

BLAU

BLAU

BLAU

BLAU

BLANCA

CAMP

BLAU

BLAU

BLAU

GROC

BLANCA

3D

BLAU

BLAU

BLAU

BLAU

BLANCA

CAMP

GROC

GROC

GROC

BLANCA

BLANCA

3D

BLAU

BLAU

BLAU

BLAU

BLANCA

DISTANCIA ESTAQUESEN 3D
COLOR ESTAQUES

DIST MÍNIMA

DIST MÁXIMA

BLANCA

5

25

BLAU

5

30

VERMELLA

5

45
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CAMP DISTÀNCIES NO CONEGUDES
Nº DIANES EN 12

DIANA

BLANCA

GROC

BLAU

VERMELLA

DE 2 A 4

20

DE 5 A 10M

DE 5 A 10M

DE 5 A 10M

DE 10 A 15M

DE 2 A 4

40

DE 10 A 15M

DE 10 A 15M

DE 10 A 15M

DE 15 A 25M

DE 2 A 4

60

DE 15 A 25M

DE 15 A 25M

DE 15 A 30M

DE 20 A 35M

DE 2 A 4

80

DE 20 A 35M

DE 20 A 35M

DE 30 A 45M

DE 35 A 55M

CAMP DISTÀNCIES CONEGUDES
Nº DIANES 12

DIANA

BLANCA

GROC

BLAU

VERMELLA

3

20

5-8-10

5-10-15

5-10-15

10-15-20

3

40

10-13-15

10-15-20

15-20-25

20-25-30

3

60

15-18-20

20-25-30

30-35-40

35-40-45

3

80

20-22-25

30-35-40

40-45-50

50-55-60
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-8. PREGUNTES FREQÜENTS
Puc participar en la lliga catalana com a veterà?
- Sí, la lliga catalana continua amb les divisions, edats i sexes que tenia fins ara.
Si participo com a veterà/home a la lliga catalana, com queda la meva classificació?
- A nivell de lliga comptaràs a la classe veterà, home, i puntuarà cada tirada de lliga
com a veterà/home a la divisió que t'hagis inscrit.
- Al torneig que t'hagis apuntat participaràs com a absolut, sense distinció de sexe.
No estem eliminant edats de la competició?
- No, estem augmentant les competicions. Cada tirada de lliga puntua per la lliga i al el
mateix torneig, podent ser campió d’aquest.
Què passa si no puc acudir a tots els tornejos que formen la lliga?
- Puntuarà per a la lliga en aquells tornejos que participis, però igualment pots
guanyar el propi torneig, és una forma de facilitar a aquelles persones que no poden
estar a totes les tirades de lliga que participin i competeixin.
Per què han canviat els punts dels classificats de la lliga?
- Perquè la competició sigui més competitiva, així les diferències de punts no són tan
altes, permetent que la regularitat tingui més rellevància a una tirada excepcional.
Als tornejos no es tenen en compte els sexes, per què?
- La nova classificació dels tornejos és un projecte integrador i transversal, on es
busca donar importància als esportistes, així qualsevol esportista podrà lluitar amb
competidors del seu mateix nivell. No hi ha res més integrador que no pas
diferenciar.
No acabo d'entendre com puntuaré, en tens un exemple?
- A continuació tens un exemple inventat de com quedaria un tiratge de lliga i un
torneig.
Taula de puntuació::
Nom

Divisió

Edat

Sexe

Punts

Aike

Recorbat

Sènior

Home

270

Cris

Recorbat

Veterà

Home

280

Eider

Recorbat

Sènior

Dona

275

Nain

Recorbat

Veterà

Dona

279

Paris

Recorbat

Sènior

Home

274

Reyes

Recorbat

Sènior

Dona

277

Robin

Recorbat

Veterà

Home

281
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Zuri

Recorbat

Veterà

Dona

279

Classificació a la Lliga Catalana (Recorbat/Sènior/Home)
Nom

Punts Obtinguts

Paris

11

Aike

9

Classificació a la Lliga Catalana (Recorbat/Veterà/Home)
Nom

Punts Obtinguts

Robin

11

Cris

9

Classificació a la Lliga Catalana (Recorbat/Sènior/Dona)
Nom

Punts Obtinguts

Reyes

11

Eider

9

Classificació a la Lliga Catalana (Recorbat/Veterana/Dona)
Zuri

11

Nain

9

Classificació en el Torneig (Recorbat/Absolut)
Posició

Nom

Campió

Robin

Subcampió

Cris

Tercer classificat

Zuri y Eider (desempat a 10 y X)
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