CIRCULAR INFORMATIVA
XLV CAMPIONAT DE BALEARS
DE TIR EN SALA 2019-2020
(ARC RECORBAT I COMPOST)

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
El Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc en Sala 2019-2020, se celebrarà
els dies 11 i 12 de Gener de 2020 a Menorca, al Poliesportiu municipal de Maó,
organitzat pel Club d’Arc Mahó, en col·laboració amb la Federació Balear de Tir amb
arc.
Localitzador web:

- Polideportivo de Mahón, en c/ Ses Quatre Boques, s/n, Mahón, 07714 -

Menorca (Baleares)
Ubicación del Polideportivo: https://bit.ly/2Ggm99s
Coordenadas: 39.887401, 4.250153

2. INSCRIPCIONS
Podran sol·licitar la seva inscripció tots els arquers i arqueres amb llicència
federativa en vigor.
La quota de la inscripció serà de 15€ per a tots els majors de 14 anys i de 10€ per
als menors de 14 anys, independentment de la divisió en la que participin.
Les inscripcions es realitzaran omplint el formulari corresponent en la web de la
FBTARC (www.fbtarc.es).
El enllaç es: https://fbtarc.es
El justificant de pagament s’adjuntarà al formulari d’inscripció de la web o s’enviarà a
la FBTARC per e-mail a info@fbtarc.es.
Les inscripcions podran fer-se efectives al compte corrent de la FBTARC “La Caixa:
ES86-2100-1405-5902-0013-1463”, indicant en el concepte “Ct.Bal.Sala-2020” a
més del nom complet de l’esportista y club.
En cas de fer-se un pagament conjunt de mes d’un arquer, s’enviarà per e-mail a la
FBTARC (info@fbtarc.es) el justificant de pagament junt a un llistat dels arquers
inscrits.
IMPORTANT: No serà tinguda en compte cap inscripció en la que no estiguin
complimentades correctament totes les dades que es sol·liciten al full
d’inscripció o no s’adjunti el comprovant de pagament.
EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ PER AQUEST CAMPIONAT ACABA EL DIJOUS DIA
26 DE DECEMBRE DE 2019 A LES 23:59 H.
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3. PARTICIPANTS
En aquest campionat podran participar les classes Infantil (menor 14 anys), Cadet,
Junior, Sènior y Veterà, en les divisions d’arc recorbat i arc compost, tant homes com
dones.
La capacitat màxima per aquest campionat serà de 12 dianes (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.
4. HORARI DE LA COMPETICIÓ
Dissabte, 11 de Gener:
16:00 Recepció dels esportistes i entrega de dorsals.
16:30 Escalfament (3 series).
Round classificatori.
Series eliminatòries 1/16.
Diumenge, 12 de Gener:
09:00 Escalfament (3 series).09:30
Series eliminatòries i finals.
Entrega de trofeus i proclamació de campions al finalitzar les series finals.
NOTA: Es te previst realitzar la proclamació de campions cap a les 13:30h.
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.
5. DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT
El Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc en Sala 2019-2020 es
desenvoluparà mitjançant un round classificatori seguit de la sèrie d’encontres de
recorbat (sistema de sets) i de la sèrie de encontres de compost (punts acumulatius).
La fase classificatòria consistirà en un round 18m de sala (30+30 fletxes) en tandes
de tres fletxes amb dos (2) minuts per tanda.
Totes les tirades es realitzaran a la distancia de 18m, sobre diana de sala triple
vertical per a Veterans, Sèniors, Junior i Cadets, i de 80cm reduïda del 5 al 10 per a
Infantils.
Els títols de campions/nes de Balears de les classes Cadet, Junior, Sènior i Veterà,
es definiran mitjançant la classificació del round, sempre hi quant hi hagi un mínim
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de tres participants en la categoria corresponent.
Les classes Infantils disputaran series eliminatòries a la distancia de 18m sobre
diana de 80cm reduïda del 5 al 10. Sempre hi quant hi hagi un mínim de 4
participants en la categoria, si tan sols fossin 3 participants es proclamaran
campions/nes mitjançant la classificació del round.
Per al títol Absolut hi participaran conjuntament les classes Cadet, Junior, Sènior i
Veterà, aquests disputaran les series eliminatòries a las distancia de 18m sobre
diana triple vertical.
Les fases eliminatòries començaran en 1/16 sempre i quan hi hagi mínim un
enfrenament a disputar, i així successivament fins als enfrontaments finals.

6. DIPLOMES, MEDALLES I TROFEUS
El nombre mínim de inscrits en cada categoria per a poder proclamar campions de
Balears serà de tres, tant per dones com per homes.
Per tant, una volta finalitzat el termini d’inscripció, en cas de que a les categories,
cadet, junior o veterà, de qualsevol divisió no hages un mínim de tres arquers
inscrits, aquests esportistes passaran a competir en una categoria superior, i en el
cas de la categoria veterans passaran a competir com a sènior. 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).
En el cas de la categoria menors de 14 anys, si hagués menys de 3 arquers en
homes o dones, o en ambos, la classificació final es farà mixta, sempre i quan hi hagi
un mínim de 3 inscrits en total, entre homes i dones.
S’entregaran medalles als tres primers classificats de cada classe i divisió, sempre i
quan hi hagi al menys 3 inscrits en la categoria.
Igualment, s’entregaran trofeus al primer classificat de totes les categories absolutes
així com al primer de cada categoria infantil.

7. UNIFORMITAT
Serà d’aplicació la normativa vigent en aquesta matèria.

8. MES INFORMACIÓ
Per a mes informació contactar amb la Federació Balear info@fbtarc.es o amb
l’organització al telèfon 646553812 (Borja Goñalons).
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OFERTES ESPECIALS PER ALS PARTICIPANTS DEL CAMPIONAT
SOPAR DEL DISSABTE 11
L’organització ofereix, de manera especial per als participants i acompanyants, dos
menús a triar per sopar el dissabte dia 11 al Restaurant Opera, situat al Port de Maó.
Direcció: Moll de Llevant, 252, Maó
“MENU A”

“MENU B”

PLATS (1 a escollir):

ENTRANTS:
Variat amb Bruschetta Romana, Focaccia,
Embotits i Formatge (per compartir)

Pizza Margarita
Pizza Prosciutto
Pizza Prosciutto e Funghi
Pizza 4 estacions
Pizza Capricciosa
Pizza Salami
Pizza 4 Formatges

PLATS (1 a escollir):

POSTRE:
Gelat de vainilla o xocolati
BEGUDA:
Una beguda inclosa (aigua, refresc,
cervesa o copa de vi)

Lasanya de Carn
Lasanya de Verdura
Lasanya 4 formatges
Espagueti bolonyesa
Tagliatelle al Porcini
Bucatini a la Amatriciana
Risotto al Porcini
Cotoletta a la milanesa (vedella)
Escalopa de pollastre a la llimona
POSTRE (1 a escollir):
Tiramisú, Pannacotta, gelat de vainilla o
xocolati.

PREU: 15 Euros

BEGUDA:
Una beguda inclosa (aigua, refresc,
cervesa o copa de vi)
PREU: 20 Euros

IMPORTANT: Confirmar en el moment de la inscripció el tipus de menú escollit
i el nombre de persones assistents al sopar.
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OFERTA COTXES DE LLOGUER
Sol Car Hire – Rent a Car
Per als participants i acompanyants, l’organització ofereix la següent oferta:

-

20% de descompte a totes les reserves.
Assegurança a tot risc, excepte danys a neumàtics.
Entrega fàcil i ràpida a l’aeroport.
Fins a 4 conductors per cotxe sense cost addicional.

Contacte: Laura Whittaker (629642575)
Important: Indicar que es per el Campionat de Tir amb Arc.

OFERTA HOTELERA
Hotel Artiem Capri

Codi descompte del 15% exclusiu per participants al Campionat: TIROARCO
Condicions de les reserves:



Forma de reservar: Amb aquest codi, TIROARCO, es podran realitzar reserves en la web
www.artiemhotels.com/capri-mahon, via e-mail a reservascapri@artiemhotels.com o
telefònicament al 971356056, sempre facilitant aquest codi.
El codi aplica un descompte del 15% exclusiu a las reserves confirmades abans del 31 de
Desembre de 2019. No acumulable a altres ofertes.



Habitacions i règims: Aplica a habitacions estàndard amb vista interior i vista exterior, tant
doble com us individual en règim d’esmorzar o mitja pensió (no aplica a altres habitacions ni
règims només allotjament)



Condicions de cancel·lació a aplicar a aquestes reserves: cancel·lació gratuïta fins a 5 dies
abans de la data d’arribada. Cancel·lació fora de termini o no-show, facturem el 100% de la
reserva.

C/ San Esteban, 8.
07703 Maó (Menorca)
Tel. contacte: 971361400
Mail contacte: capri.recepcion@artiemhotels.com
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