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CIRCULAR FCTA 2149 09-12-2021
FORMAT COMPETICIONS AIRE LLIURE
TEMPORADA 2022
FORMAT:
La lliga catalana d'aire lliure de la temporada 2022 es compon de 3 tornejos, a continuació
s'indiquen les dates i les seus previstes:
●
1 Torneig d’estiu 09/10-04-2022:
▪
Club d’Arquers Cerdanyola del Valles (Barcelona).
●
▪

2 Torneig d’estiu 30-04-2022 i 01-05-2022:
Tir Arc Olesa (Barcelona).

●
▪

3 Torneig d’estiu 21/22-05-2022:
Arquers de Puigverd de Lleida (Lleida).

●
▪

Campionat Catalunya de Clubs 17-07-2022
Pendiente de Asignación.

●
▪

Campionat Catalunya 23/24-07-2022:
Club de Tir amb Arc Constantí (Tarragona).

●
▪

Campionat Catalunya Round-900 03/04-09-2022:
Club Arc Montjuïc (Barcelona).

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.
NORMES:
Es realitzarà segons els següents reglaments/normatives/circulars:
WA:
Llibres.
RFETA.:
Campeonatos y trofeos de la RFETA - NR14001
RFETA.:
Programa d’arc adaptat.
FCTA:
Circular 1477 referent a la uniformitat en competicions oficials.
FCTA:
Reglament de Competicions de la F.C.T.A.
Es seguirà el PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIONS DE TIR AMB ARC
(COVID) i serà de rang superior durant el seu període de vigència, i prevaldrà sobre
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. Aquest protocol s’actualitzarà segons les resolucions publicades al
DOGC, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
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CIRCULAR FCTA 2149 09-12-2021
PUNTUACIONS I PREMIS:
Els esportistes que participen en campionats de categoria superior podran convalidar les seves
puntuacions per a les tirades de lliga.
El lliurament de premis de la lliga catalana es realitzarà al Campionat de Catalunya d’Aire Lliure.
INSCRIPCIONS:
Campionat de Catalunya:
Tindran preferència a la inscripció aquells esportistes que hagin realitzat la Lliga Catalana d'Aire
Lliure 2022 (la meitat més 1 dels tornejos). En cas que calgui limitar la participació dels
esportistes (aforament, límit de places etc), s'haurà d'acreditar haver realitzat la mínima
puntuació requerida durant la temporada 2022, aquesta mínima puntuació s'indicarà si fos
necessària a la circular del propi campionat.

Barcelona, 09 de desembre de 2021
Comitè d’Aire Lliure

