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CIRCULAR INFORMATIVA 
 CAMPIONAT DE BALEARS 

DE TIR EN SALA 2020-2021 
(ARC RECORBAT I COMPOST) 

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ  
 

El XLIII Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc en Sala, se celebrarà els dies 9 i 10 de 
Gener de 2020 al poliesportiu de Es Cubells, al terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia, 
organitzat pel Club de Tir amb Arc Es Cubells, en col·laboració amb la Federació Balear de 
Tir amb arc i el Club s’Arc d’Eivissa.  
 
 
 
 
 
Localitzador web: 
 https://goo.gl/maps/azqEeMop66G2 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-2021” 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 DIMECRES DIA 23 
DE DESEMBRE DE 2020 A LES 23:59 H.  
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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 recorbat (RE), Arc Compost (CO) 
 
La capacitat màxima per aquest campionat serà de dos torns de tir de 9 dianes, (72 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 
 
Degut a la situació sanitària provocada per el Covid-19 els horaris definitius i el tall d’inici de 
les eliminatòries, dependran del nombre d’inscrits.  
 
El programa de la competició serà el dissabte per la tarda (podent començar a partir de les 14 
hores aproximadament, si es fan dos torns de tir) i el diumenge per el mati (amb la intenció de 
finalitzar amb l’entrega de trofeus sobre les 13:30 h).  
 
Una vegada finalitzat el termini d’inscripció es comunicarà el programa i l’horari definitiu. 
 
 

5. DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT  
 

El Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc en Sala 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 18 m, sobre  diana de sala triple vertical per 
a Veterans, Sèniors, Junior i Cadets, i de 80 cm 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 de tres inscrits 
en la categoria corresponent. 
 
Les classes Infantils disputaran series eliminatòries a la distancia de 18m sobre diana de 80 
cm 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.  
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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. 
 
 

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. 
 
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 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 
 
El club de Tir amb arc Es Cubells, posa a la disposició de tots els inscrits al campionat  la 
possibilitat de realitzar entrenaments el divendres 8 de gener, de 17:00 a 20:00h. 
 
Per a mes informació contactar amb la Federació Balear info@fbtarc.es o amb l’organització 
al telèfon 658765474 (Joaquin Requejo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


