REGLAMENT DE LA LLIGA DE BOSC 3D
1. DEFINICIÓ I ORGANITZACIÓ
1.1. Les tirades classificatòries de la lliga de bosc 3D, estan regides pel Reglament de la W.A. de
Recorreguts de Bosc.
1.2. Cada tirada classificatòria de la lliga de bosc 3D es desenvoluparà en un únic camp de tir
amb la finalitat de què la competició sigui igual per a tots els participants, i alhora es pugui
aconseguir el major nivell possible de competitivitat entre els mateixos.
1.3. Es celebraran cinc tirades classificatòries en cada temporada.
1.4. Les dates de cada tirada classificatòria seran publicades en el calendari anual de la
FBTARC.
1.5. Cada tirada classificatòria de la Lliga de bosc 3D, consistirà en dos recorreguts de 12 llocs
de tir, fins a formar un total de 24 llocs de tir. Si es possible els llocs de tir seran tots distints.
1.11. Els recorreguts muntats per a les tirades classificatòries hauran de complir les normes de
seguretat establertes en la “Guía de la Real Federación Española de Tiro con Arco de
montaje de Recorridos de Campo y Recorridos de Bosque”, i en conseqüència disposar de
la corresponent certificació expedida per un tècnic en instalꞏlacions de tir amb arc amb
llicencia RFETA.
2. SISTEMA DE COMPETICIÓ.
2.1 La Lliga de bosc 3D es disputarà alhora en dues modalitats de competició: individual i per
equips.
Individual: Els guanyadors finals en cada classe i divisió, es determinaran per la suma dels
punts del barem aconseguits en cada una de les tirades de les que consta la lliga.
Equips: Els arquers/eres podran formar equips de tres (3) membres, independentment de la
seva classe, i en els que hi haurà d’haver representats, obligatòriament, tres de les quatre
divisions d’arc, acceptades per la normativa. Els guanyadors finals es determinaran per la
suma dels punts del barem aconseguida per cada un dels integrants del equip en cada
tirada.
2.2. Les patrulles es formaran tenint en compte la puntuació acumulada i la divisió d’arc, no
tenint-se en compte ni el sexe, ni l’edat dels participants dins de la mateixa classe i divisió.
2.3 Les impugnacions de circumstàncies, sorteigs, etc., que es produeixin abans d’iniciar-se els
recorreguts, s’hauran de presentar per a ser tingudes en compte, ABANS DE QUE ES TIRI
LA PRIMERA FLETXA VÀLIDA A EFECTES DE PUNTUACIÓ. I es dirigiran al comitè de
competició.
3. PARTICIPACIÓ
3.1 Podrà participar en la Lliga de bosc 3D qualsevol arquer/a que es trobi en possessió de la
llicència única en vigor, i no estigui suspès pel Comitè de Competició i Disciplina, o altre
òrgan superior.
3.2. Els participants en una tirada classificatòria hauran de presentar, imprescindiblement, la
llicència corresponent en vigor, a requeriment de l’organització.
3.3. Per a què sigui proclamat un guanyador/a de la Lliga de bosc 3D en una classe i divisió serà
precís que hagin participat al menys tres (3) arquers/eres en aquestes, en un mínim de dues
del total de les tirades classificatòries.

3.4 En el cas de la competició per equips, per a poder proclamar un vencedor/a, serà necessària
la participació de al menys tres equips, en cada una del total de les tirades de la que consta
la Lliga.
4. SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ
4.1 Un cop acabada cadascuna de las tirades de la lliga, s’establirà un barem de classificació, a
on els deu primers de cada categoria obtindran els següents punts:



- 1r Classificat

25 punts

- 2n Classificat

18 punts

- 3r Classificat

15 punts

- 4r Classificat

10 punts

- 5è Classificat

8 punts

- 6è Classificat

6 punts

- 7è Classificat

5 punts

- 8è Classificat

3 punts

- 9è Classificat

2 punts

- 10è Classificat

1 punts

5, 4, 3, 2, 1 punts a les cinc millors puntuacions totals d’entre totes les tirades excepte el
campionat autonòmic.



5, 4, 3, 2, 1 punts a les cinc millors puntuacions finals (suma dels punts de totes les tirades)



2 punts a la millor puntuació de la primera volta de cada tirada.



2 punts a la millor puntuació de la segona volta de cada tirada.

4.2 Per fer la classificació final i proclamar a n’els campions de la Lliga de bosc 3D, se sumaran
els punts obtinguts (segons el sistema de puntuació per classificació a les tirades, no els punts
obtinguts en el recorregut de bosc) de les cinc (5) tirades, a més del Campionat de Balears de
bosc 3D imprescindible per poder entrar en la classificació final de la lliga de bosc 3D.
4.3 En cas d’empat entre dos o més arquers, en el barem final, se tendra en compte la
classificació del Campionat de Balears de bosc 3D, per determinar la posició en el barem.
5. INSCRIPCIONS
5.1 Podran solꞏlicitar la seva inscripció tots els arquers i arqueres amb llicència federativa en
vigor.
5.2 La quota de la inscripció serà de 10€ per a tots els majors de 14 anys i de 5€ per als menors
de 14 anys, independentment de la divisió en la que participin. Si se fa la inscripció a tota la lliga
(5 tirades, el campionat de Balears va per una circular i normativa diferent), a la primera tirada
tindran dret a la reducció d’una tirada, es a dir, la quota de la inscripció serà de 40€ per a tots els
majors de 14 anys i de 20€ per als menors de 14 anys.
5.3 El termini d’inscripció acabarà el dimecres abans de cada tirada de la lliga.

5.4 Una vegada començada la lliga un arquer podrà solꞏlicitar un únic canvi de divisió, no
acumularà els punts del barem al passar d’una divisió a l’altre i si vol tornar canviar només podrà
tornar a la divisió amb la qual va comença la lliga.
5.5 Les inscripcions podran fer-se efectives al compte corrent del club Arquers d’Aquí, IBAN
ES5820560004444218016581 de COLONYA, Caixa de Pollença, indicant en el concepte <lliga
bosc 3D> a més del nom complet i el nº de llicència esportiva.
Les inscripcions s’enviaran al Club Arquers d’Aquí, mitjançant el formulari d’inscripció a l’adreça
electrònica arquersdaqui@gmail.com juntament amb el comprovant d’ingrés.
IMPORTANT: No serà tinguda en compte cap inscripció en la que no estiguin
complimentades correctament totes les dades que se solꞏliciten.
6. TROFEUS
S’entregaran trofeus als primers, segons i tercers classificats de cada classe i divisió. A les
classes aleví i benjamí, no es farà diferencia entre masculí i femení.
7. CLASSES I DIVISIONS
Les classes i divisions acceptades en aquesta competició seran les següents:
CLASSES: Veterà Masculí i femení (VM/VF), Sènior masculí i femení (SM/SF), Junior masculí i
femení (JM/JS), Cadet masculí i femení (CM/CF), Infantil masculí i femení (IM/IF), Aleví (ALV),
Benjamí (BJM).
DIVISIONS: Arc Instintiu (AIN) / Arc Compost (ACO) / Arc Nu (ANU) / Arc Recte (ARE)
8. UNIFORMIDAD
Serà d’aplicació lo establert en els reglaments i normatives vigents.
9. NORMES D’UTILITZACIÓ
Es recorda a tots els participants d’aquesta lliga, així com als seus acompanyants, que el recinte
en el qual es desenvoluparà la competició, es una propietat privada, pel que l’organització
solꞏlicita a tots els participants el màxim respecte per l’entorn i el medi ambient, així com tenir
cura de respectar en tot moment les normes bàsiques de convivència. Estarà TOTALMENT
PROHIBIT FUMAR en tot el recorregut, abans, durant i després de la competició. Si s’escau,
l’organització habilitarà un lloc per poder fer-ho, en el camp base.
10. PUNTUACIÓ DE LES DIANES
Si alguna diana te tres cercles les puntuacions seran 10, 8, 5 i 0.
Si alguna diana te quatre cercles els dos centres petits (interiors) puntuaran 10 i la resta 8, 5 i 0.
11.

HORARIS DE COMPETICIÓ

9:00

Reunió d’arquers, escalfament, revisió i formació de patrulles.

9:30

Inici del Primer Recorregut.

11:30 Inici del Segon Recorregut
12.

COMITE DE COMPETICIÓ

A cada tirada se crearà un comitè de competició, el qual estarà format per un jutge, un membre
de la organització i un arquer. Si hi ha discrepàncies en la interpretació i/o aplicació d’alguna
norma la decisió final serà sempre del comitè de competició. I al ser una lliga “no oficial” les
decisions no seran recurribles a cap estament federatiu.

