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  CIRCULAR FCTA 2209  23-03-2022 
 

3a TIRADA LLIGA CATALANA 3D 
CLUB DE TIR AMB ARC ARQUERS DEL MOIANES 

MOIÀ (Barcelona), 3 d’Abril de 2022 
AVÍS IMPORTANT SOBRE LES TIRADES DE LLIGA   

 
 
DATA I LLOC 

DATA: 3 ABRIL 2022 

LLOC: CLUB DE TIR AMB ARC ARQUERS DEL MOIANÈS 

LLOC DE TROBADA:  SERRAMITJA 

COORDENADES:  

https://maps.google.com/?q=41.793373,2.058527 

 

DADES CONTACTE CLUB ORGANITZADOR 

E-mail: arquersdelmoianes@gmail.com 

Tel. contacte: 693 940 688 (Felip Diaz) 

 

3ª TIRADA DE LA LLIGA CATALANA 3D 2021-2022 
Es seguirà el PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIONS DE TIR AMB ARC 

(COVID-19) i serà de rang i aplicació 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 amb qualsevol altra 

normativa. 

 

AVÍS IMPORTANT:  

És condició imprescindible haver participat en 4 de les 4 tirades de la lliga catalana de 3D, per poder 

tenir dret als trofeus, medalles o reconeixements de la FCTA, sempre que es compleixi el mínim de 3 

participants per categoria. 

Per la classificació final de la lliga catalana de 3D es computaran 4 de les 4 tirades de Lliga. 

 

SUBVENCIONS 

Les subvencions es regiran segons l’apartat 7 del Reglament de Competicions de la F.C.T.A. 

 

HORARI PREVIST 

Primer torn: LO, TR 

08.00 Entrega de documentació, escalfaments. 

08.45 Inici competició 

Segon torn: NU, CO 

11:15 Entrega de documentació, escalfaments. 

12:00 Inici competició 

 

Per tal de facilitar la conciliació a les famílies, els participants de la mateixa bombolla de convivència 

amb arquers júnior, cadet i menors de 14 anys participants en distinta divisió, i per tant, es vegin 

afectats per pertànyer a distint torn podran inscriure’s en el mateix torn si ho desitgen de la següent 

forma: 

https://maps.google.com/?q=41.793373,2.058527
mailto:arquersdelmoianes@gmail.com
https://fcta.cat/wp-content/uploads/2020/10/FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_RECORREGUTS_DE_CAMP_I_3D_2020_10_01.pdf
https://fcta.cat/wp-content/uploads/2020/10/FCTA_PROTOCOL_DEFINITIU_COMPETICIONS_RECORREGUTS_DE_CAMP_I_3D_2020_10_01.pdf
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- Els arquers júnior, cadet i menors de 14 anys s’hauran d’inscriure en la mateixa modalitat que 

el pare/mare/tutor legal. 

- Una vegada inscrit, haurà d’enviar un correu a:  arquersdelmoianes@gmail.com 

- indicant el canvi de divisió per la qual competirà el menor per a coincidir en el mateix torn. 

- En qualsevol cas, els menors de 18 anys disposaran, com sempre, d’un acompanyant durant 

el seu torn designat per l’organització. 

 
* En el temps excepcional en el que estem i sense que serveixi de precedent, en el cas de familiars 
de la mateixa bombolla de convivència (casos acreditats per la mobilitat segons el DOGC) en la 
mesura que es pugui s’intentarà facilitar la participació en el mateix torn, no podem garantir que sigui 
possible en tots els casos.  
 
EDATS 
Veterà, Sènior, Júnior, Cadet i menors de 14 anys. 
 
DIVISIONS 
LO, TR, NU i CO. 
S’aplicarà la normativa WA en vigor. 
Per motius de seguretat, es prohibeix l’entrada al circuit a tota persona aliena a la competició. 
 

INSCRIPCIONS: 

 

DIUMENGE 3 D’ABRIL 2022 

CLUB DE TIR AMB ARC ARQUERS DEL MOIANÈS 

 

TORN 1: Divisions Longbow / Tradicional (LO / TR)  
TORN 2: Divisions Nu / Compost (NU / CO) 
Gènere: Tots. 
Edats: Totes. 
 
Formulari: AQUÍ   
 

És obligatori estar en possessió de la llicència federativa d'esportista en vigor. 
 
TERMINI INSCRIPCIÓ   
Fins el dia 30 de març de 2022 a les 14:00h. 
 
LIMIT D’INSCRIPCIONS  
El club es reserva el dret de tancar les inscripcions en el moment en què les places disponibles 
quedin cobertes. 

    

PAGAMENT 
El pagament es realitzarà per transferència bancària, al compte del club organitzador. El número de 
compte us apareix en el correu de confirmació que rebreu per e-mail un cop feta la inscripció. 
Titular compte: CLUB DE TIR AMB ARC ARQUERS DEL MOIANÈS 
Especificar en el concepte del pagament: el nom i cognom del participant. 
Cal enviar el comprovant de pagament a: arquersdelmoianes@gmail.com 
 
ATENCIÓ: Tens 48 hores per a realitzar el pagament mitjançant transferència bancària. La inscripció 
no es troba confirmada fins a realitzar el pagament. Passat aquest termini i no haver efectuat el 
pagament, suposarà no tenir assegurada la plaça d’inscripció. Conservar el comprovant de pagament 
fins el dia de la competició, ja que podrà ser requerit per l’organització. 
 

mailto:arquersdelmoianes@gmail.com
https://fcta.cat/events/3a-tirada-lliga-catalana-3d-2022-moia
mailto:arquersdelmoianes@gmail.com
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AVÍS: Es recorda que el pagament de la inscripció és preceptiu i obligatori per la participació en la 
lliga. Un cop efectuat el mateix, l’import no serà retornat excepte causa de força major degudament 
notificada i acreditada al Club organitzador. 
 
 
PREU INSCRIPCIÓ 

20€ - SÈNIORS I VETERANS 

5 € -  CATEGORIES INFANTIL 

 

Nota: Les inscripcions fora de termini (sempre que hi hagi disponibilitat) o canvis, tindran un cost 

afegit de 15€. 

 

 

 

 
El Comitè Català de Tir de Camp i 3D 

Federació Catalana de Tir amb Arc 

Barcelona, 23 de Març de 2022 


