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CIRCULAR FCTA 2151

09-12-2021

FORMAT COMPETICIONS 3D
TEMPORADA 2021-2022
En les competicions catalanes de tir de 3D de la temporada 2021-2022, s’aplicarà la normativa
World Archery vigent a totes les competicions oficials, tant per la Lliga Catalana com pel
Campionat de Catalunya, amb una única excepció que serà les categories de cadets en
instintius, longbows i menors de 14 que es regiran per la normativa FCTA.
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.
Edats: Veterà, Sènior, Júnior, Cadet i menors de 14 anys.
Divisions WA: LONGBOW, INSTINTIU, NU I COMPOST.
Les circulars de cada competició es publicaran amb la previsió necessària per tal de poder
distribuir les patrulles i indicar amb anterioritat als arquers el torn que li correspon (en cas que
la participació ho requereixi)..
També recordem l’aplicació de la “CIRCULAR 1477 del 24/11/2014” pel que respecta a
“uniformitat en competició oficial”.
LLIGA CATALANA DE 3D TEMPORADA 2021-2022:
Les competicions oficials de tir de 3D dependents de la FCTA seran les següents :
● Lliga Catalana de 3D.
● Campionat de Catalunya de 3D.
● Campionat de Catalunya de 2D.
CALENDARI LLIGA CATALANA 3D TEMPORADA 2021-2022:
1ª Tirada: 06/02/2022 - CLUB COSTA BRAVA 3D
2ª Tirada: 13/03/2022 – CLUB CATALÀ TIR ARC
3ª Tirada: 03/04/2022 - CLUB TIR ARC ARQUERS DEL MOIANÉS
4ª Tirada: 29/05/2022 - PONT DEL PAPALLÓ
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 3D TEMPORADA 2021-2022
11 i 12/06/2022 – A DETERMINAR
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 2D TEMPORADA 2021-2022
25/09/2022 – CLUB CATALÀ TIR ARC
COMPETICIONS INTERTERRITORIALS
Pel 2022 estan programades en el calendari de la RFETA dues competicions:
- Lliga RFETA de 3D amb 4 jornades.
- Campionat d’Espanya de 3D (17 al 19 Juny 2022).
S’haurà d’haver participat en un mínim de 3 competicions de lliga catalana de 3D per tenir
preferència en la inscripció del Campionat de Catalunya corresponent. La resta de places
disponibles, si és que hi són, es posaran a disposició de la resta d’interessats.
MEDALLES, TROFEUS I CLASSIFICACIÓ LLIGA CATALANA TEMPORADA 2021-2022
Com a resultat de la consulta realitzada prèviament a aquesta circular al comitè Català de tir de
camp i 3d, per tenir dret als trofeus, medalles o reconeixements de la FCTA, serà condició
imprescindible haver participat en 4 de les 4 tirades de la lliga catalana de 3D.
Tanmateix, per la classificació final de la lliga catalana de 3D es computaran 4 de les 4
jornades.
SUBVENCIONS
Les subvencions és regiran segons l'apartat 6.4 del Reglament de Competicions de la F.C.T.A.

Barcelona, 9 de desembre 2021
El Comitè Català de Tir de Camp i 3D

