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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

CAMPIONAT DE BALEARS 
DE TIR EN SALA 2020-2021 

(ARC TRADICIONAL I ARC NU) 

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ  
 

El Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc en Sala 2020-2021, se celebrarà els dia 20 
de desembre de 2020 a Mallorca, al poliesportiu de Ca’n Picafort, al terme municipal de Santa 
Margalida, organitzat pel Club Arqueros de Ca’n Picafort, en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Santa Margalida i la Federació Balear de Tir amb arc.  
 
 

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-Trad.i.nu 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 DIMARTS DIA 08 DE 
DESEMBRE DE 2020 A LES 23:59 H.  
 
 

3. PARTICIPANTS  

Les classes i divisions acceptades en aquesta competició seran les següents, i només es podrà 
competir en una de elles: 
 

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), Menor 14 anys ( masculí i 
femení (IM/IF). 

 
DIVISIONS: Arc Instintiu (AIN), Arc Recte (ARE), Arc nu (ANU). 
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La capacitat màxima per aquest campionat serà de 14 dianes (56 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 i el club organitzador, 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 
 
Diumenge, 20 de desembre: 
08:40  Recepció dels esportistes i entrega de dorsals. 
09:10 Escalfament (3 series). 
09:30  Round classificatori 

A continuació, series eliminatòries per als títols absoluts (a partir 1/16). 
13:30   Descans  
15:30   Series eliminatòries i finals 

A continuació, entrega de medalles i proclamació de campions al finalitzar les series 
finals. 

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. 
 
 

5. DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT  
 

El Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc d’arc tradicional i nu en Sala 2020-2021 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 tipus de diana. 
 
Aquest campionat es desenvoluparà mitjançant un round classificatori (fase classificatòria) 
seguit de la sèrie d’encontres per als títols absoluts (sistema de sets). 
 
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 per aquestes 
divisions (taula annexa). 
 
Els títols de campions/nes de Balears de les menor de 14 anys (infantil), classes Cadet, Junior, 
Sènior i Veterà, es definiran mitjançant la classificació del round, sempre hi quant hi hagi un 
mínim de tres inscrits en la categoria corresponent. 
 
Per al títol Absolut hi participaran conjuntament les classes Menor de 14 anys, Cadet, Junior, 
Sènior i Veterà, aquests disputaran les series eliminatòries a las distancia de 18m a la diana 
corresponent. 
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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 inscrits, en dones, 
homes 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. En cas de que no hages un mínim de tres arquers 
inscrits, aquests esportistes passaran a competir en una categoria superior. 
 
S’entregaran medalles o trofeus als tres primers classificats de cada classe i divisió, sempre i 
quan hi hagi al menys 3 inscrits en la categoria. 
 
 

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 686089286 (Dante Gorbach). 
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TAULA DE DIANES 

 

 
 
 
 

 
PLA DE SITUACIÓ 

 
 

 
 
 
 
 


