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1. INTRODUCCIÓ
Amb l’objecte de fomentar i millorar l’experiència competitiva dels mes joves en el tir amb
arc en l’àmbit de les Illes Balears, des de la Federació Balear de tir amb arc volem
continuar millorant el sistema de competició de l'esport per a l'edat escolar. Per això,
aplicant l’experiència d’anys anteriors, realitzem aquesta normativa en la que es
reflecteixen distints canvis amb relació al sistema de competició anterior.
2. CLASSES, EDATS, DISTANCIES I TIPUS DE DIANA
Es reconeixen sis classes diferents, diferenciant entre els generes masculí i femení,
excepte en la classe iniciació, i que es corresponen amb les següents edats:

10 Metres

Nº FLETXES
x SÈRIE
3 fletxes

TIPUS
DIANA
122 cm

9 i 10 anys

10 Metres

3 fletxes

122 cm

ALEVÍ

11 i 12 anys

14 Metres

3 fletxes

122 cm

INFANTIL

13 i 14 anys

18 Metres

3 fletxes

122 cm

CADET

15, 16 i 17 anys

18 Metres

3 fletxes

80cm

JUNIOR

18, 19 i 20 anys

18 Metres

3 fletxes

80cm Red.

CLASSE

EDAT

DISTANCIES

INICIACIÓ

7 i 8 anys

BENJAMÍ

Les edats indicades, corresponen als anys d’edat que l’esportista te el 31 de desembre,
independentment del dia que els compleixi. Exemple: si un esportista compleix 11 anys el
2 de gener, es mantindrà en la classe aleví durant tot l’any en qüestió.
4. FASES DE LA COMPETICIÓ:
Es distingiran 3 fases:
4.1.

FASE A: Fases insulars. A cada una de les illes, es realitzarà un sistema de
competició (lliga, classificatòries, trofeus), composat per un mínim de 3 tirades.
Cada delegació insular podrà decidir el número total de tirades que formaran
part del seu sistema competitiu, així com el numero i criteris de selecció dels
participants, les dates, el lloc, i les classes i divisions que podran competir,
així com tots els altres aspectes organitzatius relatius a aquesta fase de la
competició.

4.2.

FASE B: Finals Insular. A cada una de les illes, es realitzarà una final insular.
Cada delegació insular podrà decidir el numero i criteris de selecció dels
participants en la seva final, les dates, el lloc, i les classes i divisions que
podran competir, així com tots els altres aspectes organitzatius relatius a
aquesta fase de la competició.
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FASE C: Final Balear: Cada any, l’organisme competent corresponent del
Govern Balear, triarà l’illa, les instal·lacions i la data que consideri mes adient
per a la celebració d’una final balear en la que participaran els millors
esportistes classificats en les fases prèvies celebrades en cada illa. Aquesta
final es disputarà d’acord amb les directrius generals d’aquesta normativa i
dels criteris específics següents:

a) La competició es celebrarà en la modalitat d’arc recorbat, masculí i femení.
b) Nomes podran participar-hi esportistes de les classes aleví i infantil, tot i que els
esportistes de la classe immediatament inferior a cadascuna, també podran
participar sempre que ho facin com aleví o infantil respectivament.
c) El numero de participants total de Mallorca, Menorca i Eivissa (suma de les tres
illes), serà de 46, assignats de la manera següent:
 Mallorca:
 Menorca:
 Eivissa:

14 esportistes
12 esportistes
14 esportistes

L’illa organitzadora disposarà de 6 places addicionals.
En el cas que una illa no faci us de totes les seves places, l’illa organitzadora
podrà, disposar d’aquestes si escau.
d) Per a poder-se disputar la final de qualsevol de les classe acceptades, serà
necessari que hi hagi una participació mínima de 3 esportistes d’aquesta mateixa
classe.
e) En relació al punt anterior, s’estableix que cada delegació, haurà d’incloure,
obligatòriament, entre els esportistes classificats per a disputar les finals de
Balears que li corresponguin, com a mínim un/a esportista de cada classe (aleví i
infantil, home i dona) o en el seu defecte un/a esportista de la classe
immediatament inferior que disputi les finals com a tal.
f) Perquè un esportista pugui participar en la final balear, a mes, dels criteris
establerts per cada delegació, serà obligatori que hagi participat, com a mínim en
un 25% de les tirades programades en seva illa i figurar en les fulles oficials de
resultats i classificacions de cada una d’elles. El resultat obtingut de l’aplicació
d’aquest percentatge, s’arrodonirà, si es el cas, a l’alça o a la baixa segons
correspongui.
Exemple: si la fracció obtinguda es igual o inferior a 0,49 l’arrodoniment serà a la baixa; si
la fracció obtinguda es igual o superior a 0,5, l’arrodoniment serà a l’alça.
g) Per a comprovar que els punts e) i f) es compleixen, les delegacions tindran que
enviar a la FBTARC les fulles oficials (acta, sorteig de dianes i classificacions), al
finalitzar la competició, de cada una de les tirades que s’hagin celebrat a cada illa,
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els quals seran els únics documents vàlids per acreditar que totes les delegacions
apliquen de manera fefaent aquesta normativa.
h) La FBTARC es reserva el dret de modificar, d’acord amb totes les delegacions, el
punt 4.3 e) d’aquesta normativa, si es dones el cas, per poder celebrar les finals
en totes les classes amb l’aportació, en qualsevol d’elles, de nomes una o dues
delegacions.
3. SISTEMA DE COMPETICIÓ DE LA FINAL BALEAR:
La final Balear de l’esport escolar es disputarà en 2 jornades.
1ª Jornada (dissabte tarda):



Entrenaments oficiales i revisió de material: 30min.
Round classificatori: 36+36 fletxes (72 fletxes en tandes de 3), a la distancia
corresponent a cada classe.
2ª Jornada (diumenge mati):






Entrenaments oficiales: 3 tandes.
Eliminatòries individuals (per classificació del round) pel sistema de sets establert
en els reglaments vigents de tir amb arc.
Sempre i quant el horari ho permeti les finals per al 1r i 2n es disputaran en tir
altern.
Entrega de trofeus.

Per a qualsevol altre aspecte tècnic i/o reglamentari, no inclòs en aquesta normativa, es
seguiran els criteris de les normatives de la FBTARC o en el seu defecte dels de la
RFETA.

