CIRCULAR INFORMATIVA
CAMPIONAT DE BALEARS DE CAMP
2021-2022

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
El Campionat de les Illes Balears de Tir de CAMP 2021-2022, es celebrarà a la finca de Can
Rota, a Cala Carbó (Eivissa) els dies 24 i 25 de setembre de 2022 organitzat pel Club de tir amb
arc S’Arc d’Eivissa amb la col·laboració de la Federació Balear de Tir amb arc, l’Ajuntament
d’Eivissa, el Consell d’Eivissa, el Govern de les Illes Balears i el Club de tir amb arc Es Cubells.
Enllaç a ubicació: https://goo.gl/maps/xxuTKeY7UZ7BwR6V7
2. INSCRIPCIONS
Podran sol·licitar la seva inscripció tots els arquers i arqueres amb llicència única en vigor emesa
per la FBTARC.
El preu de la inscripció serà de 20€ a partir de cadet, i 15 € per a la categoria menors de 14 anys,
independentment de la divisió en la que participin.
Les inscripcions podran fer-se efectives al compte corrent de la FBTARC:
La Caixa ES86 2100 1405 5902 0013 1463,
indicant en el concepte “BAL.CAMP.2022” a més del nom complet de l'esportista y club.
Les inscripcions es realitzaran omplint el formulari corresponent a la web de la FBTARC
(www.fbtarc.es). El justificant d’ingrés, s’adjuntarà al formulari d’inscripció o s’enviarà a la
Federació Balear de Tir amb Arc, per e-mail a info@fbtarc.es.
En cas de fer el pagament conjunt de mes d’un arquer, s’haurà d’enviar per e-mail a la FBTARC
el justificant d’ingrés, adjuntant llistat d’arquers al que correspon.
Si una vegada realitzada la inscripció, i dintre del termini d’inscripcions, l’arquer o arquera,
notifiqui la seva baixa, se li reintegrarà l’import de la inscripció, descomptant 3€ per les despeses
de gestió.
IMPORTANT: No serà tinguda en compte cap inscripció en la que no estiguin complimentades
correctament totes les dades que se sol·liciten en al formulari d’inscripció o no estigui ben
identificat el ingrés de l’esportista.
3. TERMINI D’INSCRIPCIONS
El termini d’inscripció quedarà obert a la recepció d’aquesta circular i es tancarà el 7 de setembre
de 2022.
Es recorda que existeix una ajuda per als desplaçaments inter-insulars, per part del Govern
Balear, per la assistència a aquest tipus de campionats, i la sol·licitud ha de realitzar-se
normalment amb 15 dies hàbils d’antelació.
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Les classes i divisions acceptades en aquesta competició seran les següents, i només es podrà
competir en una de elles:
CLASSES: Veterà (50+), Sènior, Junior (U21), Cadet (U18), Infantil (U15), Aleví. Tant en dones
com en homes.
DIVISIONS: Arc Instintiu (AIN), Arc Recte (ARE), Arc nu (ANU), Arc Compost (ACO), Arc
Recorbat (ARC)
La capacitat màxima per aquest campionat serà de 48 arquers per a totes les categories, en cas
de sobrepassar aquesta es respectarà rigorosament, a tal efecte, l’ordre de recepció de les
inscripcions i procurant una participació mínima de tres (3) arquers per categoria
Per poder-se desenvolupar el campionat, hi haurà d’haver un mínim de 30 inscrits, en cas contrari
la FBTARC podrà decidir si s’anul·la el campionat o no, tornant l’import de la inscripció a tots els
afectats en cas d’anul·lar-se.
4. HORARI DE LA COMPETICIÓ
Dissabte, 24 de setembre:
15:30 Recepció de participants
16:00 Obertura del camp d’escalfament i revisió de material
16:30 Tancament del camp d’escalfament i distribució de les patrulles
16:45 Començament del recorregut, distancies desconegudes
19:45 Hora de tancament del camp i recepció de puntuacions
Diumenge, 25 de setembre:
09:00 Recepció de participants
09:30 Obertura del camp d’escalfament i revisió de material
10:00 Tancament del camp d’escalfament i distribució de les patrulles
10:15 Començament del recorregut, distancies conegudes
13:15 Hora de tancament del camp i recepció de puntuacions
13:30 Proclamació de campions.
NOTA: Aquest horari es provisional i depenent del nombre d’inscripcions, es configurarà
el definitiu, en el cas de no haver-hi canvis el campionat es regirà amb l’horari d’aquesta
circular.
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El Campionat de Balears de tir de camp consistirà en dos recorreguts de 12 dianes (12 conegudes
i 12 desconegudes), llançant tres fletxes per diana. I es desenvoluparà d’acord amb la normativa
FBTARC de Campionats de Balears, i la reglamentació WA i/o RFETA vigent per aquests tipus
de competicions. Veure annex I per veure distancies i piquetes.
6. MEDALLES
El nombre mínim de inscrits en cada categoria per a poder proclamar campions de Balears serà
de tres, tant per dones com per homes.
A qualsevol categoria, si hagués menys de tres (3) arquers en homes o dones, o en ambdós, la
classificació final es farà mixta, sempre i quan hi hagi un mínim de 3 inscrits d’aquesta categoria,
entre homes i dones. A no ser que qualsevol d’aquests arquers prefereixi renunciar i no participar
en el Ct. De Balears (en aquest cas es tornarà l’import de la inscripció).
Per tant, una volta finalitzat el termini d’inscripció, en cas de que a qualsevol de les categories, de
qualsevol divisió, no hages un mínim de tres arquers inscrits, sumant homes i dones, aquests
esportistes passaran a competir en una categoria superior, i en el cas de la categoria veterans
passaran a competir com a sènior (el arquers de categoria sènior no podrà canviar de categoria).
A no ser que qualsevol d’aquests arquers prefereixi renunciar i no participar en el Ct. De Balears
(en aquest cas es tornarà l’import de la inscripció).
S’entregaran medalles als tres primers classificats de cada classe i divisió, sempre i quan hi hagi
al menys tres (3) inscrits en la categoria.
7. UNIFORMITAT
Es esportistes hauran de participar en aquest campionat de Balears amb la uniformitat del seu
club i en cas de que el club no disposés d’uniformitat o no es vulgui representar al seu club hauran
de vestir de blanc. Per altres aspectes com a la publicitat permesa, serà d’aplicació la normativa
vigent en aquesta matèria per la RFETA o WA.
8. NORMES D’UTILITZACIÓ
Es recorda a tots els participants d’aquest campionat autonòmic, així com als seus acompanyants,
que el recinte en el qual es desenvoluparà la competició, es un entorn protegit, pel que
l’organització sol·licita 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.
9.

MES INFORMACIÓ

Per a qualsevol aclariment trucar al telèfon de la FBTARC: 619 65 83 78 de dilluns a divendres
de les 9h a les 13h. També vos podeu adreçar al e-mail info@fbtarc.es

Eivissa, 12 de juliol de 2022
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