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CAPÍTOL 1: COMPETICIONS
INTRODUCCIÓ
El present reglament estableix els criteris d’organització i funcionament de les proves de
Recorregut de Bosc 2D . Amés, donada la gran varietat d’estils de tir, tipus d’arc, etc.,
acota, en una sèrie de regles de tir, homologació de material, etc., i la forma en que es
desenvoluparan les competicions nacionals. La pràctica de la modalitat de Recorregut de
Bosc, no és en cap moment un entrenament de caça i encara que amb forma o
presentació d’animals, les dianes són en tot moment considerades com a tal.

1.2. RECORREGUT DE BOSC 2D
1.2.1. PROVES DE RECORREGUT DE BOSC 2D.
Cada prova de Recorregut de Bosc 2D consta de 1 recorregut de bosc de 21 llocs de tir
diferents amb dianes 2d.
1.2.2. DISPOSICIO DEL CAMP DE TIR DE RECORREGUT DE BOSC 2D
Les proves se celebraran en recorreguts dissenyats a propòsit per aquestes proves. Una
vegada muntat el camp, aquest romandrà tancat fins a l’inici de la competició.
S’han de col·locar senyals amb direcció clarament visibles, que indiquin el recorregut des
d’un lloc de tir al següent. Els senyals de direcció estaran disposades de tal manera, que
des de qualsevol d’elles es vegi la següent, per assegurar així un desplaçament segur i
fàcil pel camp.
Els llocs de tir es marcaran amb estaques, que sobresurtin del sòl entre 20 i 30
centímetres, de colors vius i fàcilment visibles des del lloc corresponent.
És responsabilitat del Comitè Organitzador, que les estaques de tir se situïn, respecte a la
diana, de tal manera que permetin el seu ús tant a arquers/es dretans com esquerrans,
per a tot tipus d’arc i tenint sempre en compte la diferent constitució física dels
participants, no obligant mai a adoptar postures forçades i/o extremes i observant que no
hagi cap obstacle que pugui provocar un rebot a menys de 5 metres de l’estaca de tir.
S’evitarà en tot moment que les estaques tinguin rebaves o deterioracions que puguin
produir algun tipus de ferida als participants.
El camp de competició disposarà, en cada lloc de tir, d’estaques diferenciades per un codi
de colors:
•
•
•
•

L’estaca de color groc, amb el numero d’ordre de la diana, és el lloc d’espera
de la colla i d’espera dels arquers/es que ja han llençat.
Estaca de color groc: és el lloc de sortida del arquer/a.
Estaca de colo blau: és el punt de tir de la primera fletxa.
Estaca de color vermell: és el punt de tir de la segona fletxa.
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•

Estaca de color blanc; és el punt de tir de les dues fletxes pels arquers
cadets i infantils(màxim 25 metres)
Sempre que la orografia del terreny ho permeti,la diana no ha de ser visible des del lloc
d’espera de la colla (estaca de color groc amb el numero d’ordre del lloc de tir).
L’accés d’una estaca a l’altra no ha de representar cap risc ni dificultat per l’arquer/a. No
estaran permeses les estaques que una vegada clavades en el sòl, presentin
deterioracions que puguin produir talls o ferides.
La distància entre el lloc de sortida (estaca groga) i la estaca blava no serà superior a 5
metres. Les estaques blava i vermella poden estar alineades o no i amb una separació
màxima entre elles de 5 metres.
La distància de la estaca vermella a la diana serà sempre igual o més curta que la
distància de la estaca blava a la diana.
1.2.3. REVISIÓ DE MATERIAL
La revisió de material es farà abans de l’ inici de la competició. Un Jutge podrà, al seu
criteri, revisar el material d’un arquer/a en qualsevol moment d’una competició.
1.2.4. COMPOSICIÓ DE COLLES, ORDRE DE TIR I CONTROL DE TEMPS EN EL
RECORREGUT DE BOSC 2D
La Organització distribuirà als participants en colles, amb un mínim de 3 i un màxim de 6,
preferiblement de 4 arquers/es. Una colla no podrà estar formada únicament per
arquers/es del mateix club. Per la modalitat d’arc lliure i nu, les colles seran de tres
arquers, sempre que sigui possible.
Les colles estaran compostes, sempre que sigui possible, per arquers de la mateixa
modalitat d’arc, podent ser mixtes.
La composició de les colles serà aleatòria i mixta, amb arquers/es de la mateixa modalitat.
Es determinarà per sorteig l’ordre de tir, que serà per rotació de tota la colla i es pot
canviar temporalment amb el propòsit de fer petits ajustaments en l’equip.
L’arquer/a esperarà en el lloc de sortida i demanarà “temps”, o usarà un altre vocable, en
veu alta perquè comenci el cronometratge. El temps de tir serà de 60 segons des de la
sortida de la estaca groga i fins a la solta de la segona fletxa. Quan hagi acabat es dirigirà
a la piqueta groga.
De passar el temps establert serà objecte d’un avís per recorregut, amb anotació dels
segons utilitzats en la fulla de puntuació. En el cas d’una segona passada de temps dintre
del mateix recorregut serà sancionat pel comitè d’Apel·lació amb l’anul·lació de la fletxa o
fletxes llençades fora de temps.
En cas d’imprevist greu, solament el Comitè Tècnic podrà modificar el temps de tir o si
escau, anul·lar el cronometratge en alguna diana.
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1.2.5. PUNTUACIÓ EN LES PROVES DE RECORREGUT DE BOSC 2D
Dos arquers/es seran designats anotadors/es, no podent ser del mateix Club. Les fulles
de puntuació seran confeccionades a partir del model homologat per la Federació
Catalana de Tir amb Arc.
Ni les fletxes, ni les dianes, ni el suport de les dianes es tocaran fins que s’hagin anotat
totes les fletxes d’aquesta diana i s’hagin comprovat les puntuacions.
Per a procedir a l’anotació dels punts obtinguts, cada arquer/a anunciarà la serva
puntuació seguint l’ordre de la primera i segona fletxa. La resta dels arquers/es té
l’obligació de comprovar que la puntuació anunciada i l’anotació siguin la mateixa i
idèntica a la de la diana.
Els anotadors han de comparar les seves puntuacions abans de retirar les fletxes.
En el cas d’anotar el valor d’una fletxa erròniament, serà rectificat i signat pels dos
anotadors/es, en les caselles per a tal fi, en les dues fulles, abans de retirar les fletxes de
la diana. Si el Jutge troba una rectificació sense signar, anul·laria la puntuació més alta en
aquella diana.
És obligatori dur les sumes totals i parcials després de cada diana.
Solament puntuaran les fletxes si estan clavades en la diana.
Si el tub d’una fletxa toca un línia divisòria entre zones de puntuació diferent, puntuarà el
valor més alt de les dues possibles.
Una fletxa que impacti en una altra i quedi clavada en ella, puntuarà segons el valor de la
que està clavada en la diana.
Les dianes del grup 4, si es troben dues fletxes en la mateixa diana, s’anul·larà el valor de
la fletxa equivocada.
Si es llencen les fletxes amb l’ordre invertit., és a dir, primer la de dos anells, i segon la
d’un anell, s’anul·larà el valor de les dues fletxes. El mateix passarà si això succeeix en un
lloc de tir amb diana doble.
Si en una diana es troben clavades dues fletxes amb el mateix numero d’anells, només
puntuarà la qual hagi obtingut menor resultat.
El valor dels punts obtinguts s’estableix de la manera següent:
RECORREGUT DE BOSC 2D
PRIMERA FLETXA

SEGONA FLETXA

Zona vital: 20 punts
Zona de tocat: 15 punts

Zona vital: 15 punts
Zona de tocat: 10 punts
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CAPITOL 2. DIRECCIO DE LES COMPETICIONS
2.1. EQUIP DEL CIRCUIT DEL RECORREGUT DE BOSC 2D
2.1.1. DIANES 2D
2.1.1.1. Només estan autoritzades les dianes aprovades per la Comissió de la RFETA de
Recorregut de Bosc. Les llistes de les noves homologacions seran convenientment
publicades per aquesta Comissió.
2.1.1.2. Les dianes tindran marcades dues zones de puntuació, la zona vital, que es
correspon a la zona dels òrgans vitals i la zona de tocat, que es correspon al contorn de
l’animal.
2.1.1.3. Les dianes estan classificades per grups, d’acord amb la mesura de la zona vital,
que pot ser circular o ovalada. Si la zona vital és oval, s’han de considerar les mesures
dels eixos principals de l’oval.
La classificació de les dianes en grups, segons la mesura de la seva zona vital és la
següent:

CLASIFICACIÓ

ZONA VITAL

ZONA VITAL

PER GRUPS

CIRCULAR

OVALADA

GRUP 1

D = 300mm

L =360mm, H =225mm

GRUP 2

D =225mm

L =275mm, H =180mm

GRUP 3

D =150mm

L =180mm, H =115mm

GRUP 4

D =075mm

L =095mm, H =060mm

En un recorregut de bosc de 21 llocs de tir, la distribució de les mateixes segons el grup
serà el següent:
7

CLASSIFICACIÓ
MINIMES

QUANTITAT

DISTÀNCIES MÀXIMES I

GRUP 1

4 LLOCS DE TIR

De 30 a 45 metres

GRUP 2

7 LLOCS DE TIR

De 20 a 35 metres

GRUP 3

6 LLOCS DE TIR

De 15 a 25 metres

GRUP 4

4 LLOCS DE TIR

De 05 a 15 metres

Per a la modalitat d’arc lliure, les dianes seran:

CLASIFICACIÓ
PER GRUPS

ZONA VITAL
CIRCULAR

ZONA VITAL
OVALADA

GRUP 1

D = 225mm

L =275mm, H =180mm

GRUP 2

D =150mm

L =180mm, H =115mm

GRUP 3

D =150mm

L =180mm, H =115mm

GRUP 4

D =075mm

L =095mm, H =060mm

2.1.1.4. DIANES HOMOLOGADES 2D
Segons relacions adjuntes subjectes a modificacions degudes
als canvis en els mercats.
Dianes homologades del grup 1: Segons relació publicada per
la Comissió de Recorregut de Bosc de la RFETA i subjectes a modificacions
degudes als canvis en els mercats.
Dianes homologades del grup 2: Segons relació publicada per
la Comissió de Recorregut de Bosc de la RFETA i subjectes a modificacions
degudes als canvis en els mercats.
Dianes homologades del grup 3: Segons relació publicada per
la Comissió de Recorregut de Bosc de la RFETA i subjectes a modificacions
degudes als canvis en els mercats.
Dianes homologades del grup 4: Segons relació publicada per
la Comissió de Recorregut de Bosc de la RFETA i subjectes a modificacions
degudes als canvis en els mercats.
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2.1.1.5. Totes les dianes estaran encolades sobre un suport de
cartró. Les dianes es podran retallar deixant un centímetre de marge al voltant de la
zona de tocat. La diana mai serà major que el suport de la diana.
2.1.1.6. Les figures seran reconegudes des del lloc de tir i la
superfície corresponent a la zona vital ha de ser visible en la seva totalitat, sempre
amb qualsevol part del cos per darrere de l’estaca i qualsevol part del cos en
contacte amb ella. En cas contrari, el Jutge ha de procedir a la seva modificació,
abans de l’ inici de la tirada.
2.1.1.7. Les distàncies es mesuren a partir de la estaca blava,
igual a la trajectòria en línia recta de la fletxa i fins al centre del suport de la diana.
Les distàncies es mesuren amb cinta mètrica, o telèmetre electrònic.
2.1.1.8. La tolerància en la distància de l’estaca a la diana no
excedirà en més o en menys els 0,25 metres en les dianes del grup quatre, i no
excedirà en més o en menys els 0,50 metres en la resta dels grups.
2.2. SUPORT DE LES DIANES 2D
2.1.2.1. Seran d’un material que permeti a les fletxes clavar-se i
ser retirades sense que s’espatllin. Han de frenar la fletxa i impedir que la travessin
completament.
2.1.2.2. Estaran en bon estat i fixades sòlidament al sòl, per
impedir que la seva posició variï d’una colla a una altra.
2.1.2.3. Quan les fletxes travessin completament un suport de
diana, haurà d’estar previst el seu canvi o reparació amb rapidesa.
2.1.2.4. Les dianes poden col·locar-se inclinades amb un angle
no excessiu per a evitar l’encreuament de fletxes en la diana en tots els sentits,
sempre que no es contravingui cap regla d’homologació de camps.
2.1.2.5. Les dianes del grup 4, haurien de col·locar-se sobre un
o dos suports. La primera diana sobre la qual es llençarà tindrà un senyal de color
blau, ben visible des de l’estaca de color blau. La segona diana tindrà un senyal de
color vermell, ben visible des de l’estaca de color vermell.

2.3. MATERIAL DE TIR EN ELS RECORREGUTS DE BOSC 2D
2.3.1. MATERIALS I TÈCNIQUES A UTILITZAR EN CADA UNA DE LES MODALITATS.
2.3.1.1. MODALITAT D'ARC RECTE.
Entren dintre d'aquesta modalitat tot arc d'una sola corda que:
•

Correspon a la forma tradicional del longbow, és a dir, que quan es
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•
•

col·loca la corda, aquesta no pot tocar l'arc, excepte en la ranura del
tip per col·locar la mateixa.
Pot estar fabricat de qualsevol tipus de material o combinació de
materials. El disseny de l'empunyadura o les pales no està restringit.
No tindrà menys de 64" de longitud.

Pot utilitzar:
•
•
•

•

•

El arquer podrà utilitzar buirac de cintura o d'esquena.
S'usaran fletxes de fusta sense limitació de pes.
S'utilitzaran com tècniques de tir, els estils Mediterrani i Americà:
agafant la corda amb el dit índex per sobre del culatí i la resta dels
dits utilitzats en l'ancoratge, agafant la corda per sota del mateix,
realitzant-se sempre amb el dit índex (Mediterrani) o el dit
cor(Americà), en la comissura dels llavis.
La fletxa ha de descansar sobre la plataforma de la finestra de l'arc,
en els arcs que la tinguin, sigui aquesta radiada o recta, admetent-se
per a la regulació de l'arc, reforços de pell o sintètics que no
sobrepassin els 0,5 centímetres d'alçada en la plataforma, ja que
passant d'aquestes mesures aquests reforços s'entendran com
reposafletxes.
Es poden utilitzar com protector de dits: guants o dactilera.

2.3.1.2. MODALITAT D'ARC INSTINTIU
Entren dintre d'aquesta modalitat els arcs d'una sola corda desmuntables o
monoblocs que no estiguin dotats d'elements de punteria, reposafletxes, i/o botó de
pressió.
• Sense limitació de longitud.
• Pot utilitzar buirac de cintura o d'esquena.
• Les seves pales poden estar confeccionades en qualsevol material.
Es pot utilitzar:
•
S'usaran fletxes de fusta , alumini o carboni, sense limitació de pes.
•
S'utilitzaran com tècniques de tir els estils Mediterrani i Americà: agafant

•

•

la corda amb el dit índex per sobre del culatí i la resta dels utilitzats en
l'ancoratge agafant la corda per sota del mateix realitzant-se sempre
amb el dit índex (Mediterrani) o el dit cor (Americà) en la comissura dels
llavis.
La fletxa ha de descansar sobre la plataforma de la finestra de l'arc, en
els arcs que la tinguin, sigui aquesta radiada o recta, admetent-se per a
la regulació de l'arc, reforços de pell o sintètics que no sobrepassin els
0,5 centímetres d'alçada en la plataforma, ja que passant d'aquestes
mesures aquests reforços s'entendran com reposafletxes.
Es poden utilitzar com protector de dits: guants o dactilera.

2.3.1.3. MODALITAT D'ARC NU
Dintre d'aquest grup s'integren els arcs d'una sola corda desmuntables o
monoblocs, que manquin d'elements de punteria.
• Sense limitació de longitud.
• Les seves pales poden estar confeccionades en qualsevol material.
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Es pot utilitzar:
• reposafletxes mecànic o magnètic.
• Botó de pressió de qualsevol tipus.
• Les fletxes a utilitzar en ells poden ser de qualsevol material i sense
limitació de pes.
• Protectors de dits tal com guants i dactileres.
• Buirac de cintura o d'esquena.
• Qualsevol tècnica de tir pot ser utilitzada.
• Ha de passar per l’anella de 12,2 +/- 0,5mm.
2.3.1.4. MODALITAT D'ARC MECÀNIC
Dintre d'aquesta modalitat s'integren tots els arcs de corrioles o compostos que
manquin d'elements de punteria.
· Potència màxima 60 lliures.
· Sense limitació de longitud.
· Corda, o corda i cables confeccionats en qualsevol material
Es pot utilitzar:
• Botó de pressió de qualsevol tipus.. reposafletxes magnètic o
mecànic.
• Estabilitzador amb una longitud màxima de 30 centímetres.
• Pot utilitzar fletxes de qualsevol material, amb excepció de fusta.
• Com protectors de dits els guants i les dactileres.
• El buirac de cintura o esquena, poden ser utilitzats.
• En aquesta modalitat pot utilitzar-se qualsevol tècnica de tir.
2.3.1.5. MODALITAT D'ARC LLIURE.
En aquesta modalitat s'integren tots els arcs que contin amb les següents
característiques:
•
Potència màxima 60 lliures.
•
Sense limitació de longitud.
•
Pales confeccionades en qualsevol material.
•
Corda, o corda i cables confeccionats en qualsevol material.
Es pot utilitzar:
•
•
•
•
•
•

Botó de pressió de qualsevol tipus.
reposafletxes mecànic o magnètic.
Estabilitzador de qualsevol longitud i numero d'elements.
L’arquer pot utilitzar qualsevol tipus de buirac.
Visor amb 1 pin o utilitzar visor amb lent.
Qualsevol tipus de fletxes, (amb excepció de fusta en el cas d'arc
compost o de corrioles), sense limitacions de pes.

2.3.2. Les pales i el cos de l'arc: no podran dur marques que puguin servir d'element de
punteria. No seran tingudes en compte com marques per a facilitar la punteria les pròpies
de la fusta i aquelles nomenclatures i/o dibuixos de referència realitzats pel fabricant com
anunci del seu treball o marca comercial.
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2.3.3. La corda: pot ser de qualsevol numero de fils. Lineal o trenada. D'un o diversos
colors. La part superior del reforç central, amb la corda tibada al màxim i en posició
d'ancoratge, no ha de quedar a l'alçada de l'ull, en les categories en les quals no està
permès dur elements de punteria, ni dur cap tipus de marca.
2.3.4. Les fletxes: Una fletxa consisteix en una tija amb punta, culatí, emplomallat i si es
desitja, decoració. Les fletxes que s'utilitzin en una diana, seran de la mateixa longitud,
tindran el mateix dibuix i color en el plomatge, el culatí i les identificacions si les duu, i
estaran marcades en el tub amb el nom o les inicials del arquer/a. Totes les fletxes que
s'usin estaran marcades amb anells d'idèntic color, d'un centímetre de gruix, recomanant
a un centímetre del plomatge aproximadament i amb una separació també d'un
centímetre entre ells. La fletxa que es llanci en primer lloc tindrà un anell i dos la segona.
2.3.5. Les puntes: que es poden utilitzar són les de tipus ogival o blego. Estan prohibides
les puntes de caça i totes aquelles que sobresurtin MÉS DE DOS (2) MM EN DIÀMETRE
DEL TUB.
2.3.6. Accessoris: tal com plastró, braçaleres, dragoneres d'arc o de dits, etc. estan
autoritzats.
2.3.7. La indumentària: No es permet peces superiors de camuflatge o mimetitzades,
recomanant la utilització de colors vius en aquestes peces.
La indumentària recomanada a Catalunya, és la part superior del cos. Tots els arquers
haurien de dur la indumentària del seu club per competir a les tirades oficials 2D
2.3.8. Les ulleres graduades o les ulleres de sol es poden usar, sempre que no duguin
lents o cristalls amb reticle, ni estiguin marcades de manera que ajudin a apuntar en les
modalitats en les quals no es permetin elements de punteria.
2.3.9. Prismàtics, es poden utilitzar.

CAPITOL 3. REGLES DE TIR.
3.1 EL TIR EN EL RECORREGUT DE BOSC 2D
3.1.1. Els arquers estaran de peu, de genolls, ajupits, etc., amb alguna part del cos
darrere de la estaca i sempre en contacte amb ella.
3.1.2. Cap arquer/a s'acostarà a la diana, fins que tots els components de la colla hagin
acabat els seus llançaments. Si el Jutge o el Cap de Patrulla adverteixen aquesta
anomalia, s'anotarà aquesta incidència en la fulla de puntuació del arquer/a, perquè el
Comitè Tècnic descompti els punts obtinguts pel arquer/a en aquesta diana.
3.1.3. Una fletxa no es considerarà disparada (sempre que no hagi tornat rebotada) si el
arquer/a la pot arribar a agafar-la amb qualsevol part del seu cos o amb ajuda del seu arc,
sense perdre el contacte amb l’estaca corresponent i sempre amb una part del cos per
darrere de la mateixa i dintre del temps establert.
3.1.4. Sota cap circumstància es podrà llançar una fletxa de nou. Si el Jutge o el Cap de
Colla adverteixen aquesta anomalia, s'anotarà aquesta incidència en la fulla de puntuació
del arquer/a, perquè el Comitè Tècnic descompti els punts obtinguts pel arquer/a en
aquesta diana.
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3.1.5. Un participant, per raons que estimi oportunes (vertigen, seguretat, etc.) podrà
negar-se a llençar una o les dues fletxes en un lloc de tir. Així ho farà constar al cap de
colla i s'anotaran amb una ratlla horitzontal en totes les caselles de puntuació
corresponents a la fletxa o fletxes no llençades. Després d'això l’arquer/a signarà tal
resolució en l'inrevés de la fulla de puntuació fent constar el perquè de la seva negativa a
llençar les fletxes.
3.1.6. En cas de fallada de l'equipament, l'ordre de tir dels components de la colls pot ser
canviat temporalment. En qualsevol cas es permetran no més de trenta (30) minuts per a
reparar qualsevol fallada d'equip. Els altres components de la colla llençaran i puntuaran
les seves fletxes abans de permetre a altres colles passar per davant d'ells. Si la
reparació es completa dintre del temps límit, el arquer/a en qüestió pot recuperar les
fletxes que li faltin per llençar en aquest/es diana/es. Si la reparació s'acaba més tard,
l’arquer es pot incorporar a la seva colla, però perdrà de llençar el numero de fletxes que
la mateixa hagi llençat mentrestant.
3.1.7. En cas de sortida simultània, els organitzadors assignaran la diana sobre la qual
cada colla començarà la competició.
3.1.8. Cap arquer/a explicarà a un altre, portarà i/o lliurarà per escrit les distàncies de les
estaques a les dianes dels llocs de tir. Si el Jutge o el Cap de Colla adverteixen aquesta
anomalia, s'anotarà aquesta incidència en la fulla de puntuació del arquer/a o arquers/es
infractors, perquè el Comitè Tècnic descompti els punts obtinguts pel arquer/a en aquesta
diana.
3.1.9. Per a la bona marxa de la competició, es detindrà immediatament la recerca de
fletxes perdudes quan arribi la següent colla. Si aquesta està molt endarrerida, es podran
buscar fletxes, a condició de deixar els arcs recolzats en la diana per la seva banda
davantera, perquè siguin visibles des del lloc de tir. És obligatòria la presència d'un
membre de la colla en el lloc de tir.
3.1.10. Per evitar els taps en el desenvolupament de la competició, una colla podrà
avançar a una altra a la qual ha atrapat, sempre que sigui autoritzada per un jutge de la
prova i estigui justificada la seva petició.
3.1.11. En el transcurs de la competició està absolutament prohibida la modificació dels
elements d'un lloc de tir (diana, estaca, distàncies, etc).
3.1.12. Si els components d'una colla observessin una anomalia o deterioració en un lloc
de tir o en els seus elements, haurien de comunicar-ho ràpidament als jutges de la
competició.
3.1.13. Per a procedir a l'anotació dels punts obtinguts, cada participant anunciarà la seva
puntuació seguint l'ordre de primera i segona fletxa. La resta dels arquers/es tenen
l'obligació de comprovar que la puntuació anunciada i l'anotada, sigui la mateixa i idèntica
a la de la diana. Les puntuacions obtingudes seran cantades en veu alta i de forma
comprensibles per a tots els membres de la colla.
3.1.14. Els anotadors/es han de comparar les seves puntuacions abans de retirar les
fletxes.
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CAPITOL 4. L’ORGANITZACIÓ
4.1 EL COMITÈ ORGANITZADOR
4.1.1. El Comitè Organitzador serà el responsable del muntatge del circuit. La seguretat
serà absoluta. Els llocs de tir no representaran cap perill per al arquer/a ni per al material
de tir.
4.1.2. L'organització assignarà un dorsal únic que identificarà a cada arquer/a durant tota
la competició
4.1.3. Organitzarà el sistema de cronometratge, que pot ser fix en cada diana, amb un
cronometrador per a cada colla, o aleatori.
4.1.4. Vetllarà perquè no hagi acompanyants ni públic en els circuits o amb les patrulles,
menys en els casos en els quals estigui previst un circuit per al públic, que no interfereixi
ni molesti als competidors. El circuit de públic serà de màxima seguretat.
4.1.5. El Comitè Organitzador podrà autoritzar l'entrada en el circuit a la premsa, fotògrafs,
o persones que consideri l'organització, sempre que durant tota la seva permanència en el
circuit estiguin acompanyats per un membre de la mateixa o en defecte d'això per un
Jutge.
4.1.6. Editarà i publicarà els resultats per categories a la conclusió de la competició.
Enviarà, en un termini màxim de dos dies, tota la documentació generada a la FCTA. En
el llistat final haurien d'aparèixer per cada participant enquadrat en categoria i modalitat i,
com a mínim, les següents dades:
•
•
•
•
•

Dorsal.
Numero de llicència de la RFETA.
Cognoms i nom.
Club
Puntuació final (bé com suma de parcials, detallat,...)

4.1.7. Aplicarà el resultat de les fallades de tots els litigis derivats del desenvolupament de
la competició. S'encarregarà, de la mateixa manera, de la tramitació d'expedients al
Comitè de Disciplina esportiva de la FCTA cas de ser necessari.
4.1.8. Durant el transcurs de la competició està terminantment prohibida la caça, l'infractor
serà expulsat de la prova i denunciat a l'autoritat competent.
4.2. EL COMITÈ D'APEL·LACIÓ
4.2.1. Serà nomenat per la representació oficial de la FCTA, la seva composició es farà
pública abans de l'inici de la competició i estarà format per:
En Campionats de Catalunya 2D , i Lliga Catalana 2D
•
•
•

Un membre de Comitè Organitzador
Dos arquers/es escollits per sorteig
Dos jutges.
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En cas que un d'ells sigui part implicada en la reclamació, serà substituït per altre
membre.
4.2.2. La seva funció serà regular i fallar tots els litigis derivats del desenvolupament de la
competició.
4.2.3. Qualsevol reclamació al Comitè d'Apel·lació de la prova, serà presentada per escrit
en un imprès facilitat per l'organització, previ pagament d'una quantitat igual al preu
d'inscripció al campionat que seran retornats si la reclamació es resol a favor del qui
reclama. La intenció d'apel·lar ha de ser comunicada verbalment al comitè en un termini
màxim de 5 minuts una vegada finalitzat el recorregut. L'apel·lació ha de ser enviada al
Comitè d'Apel·lació en un termini inferior a 15 minuts des del final del recorregut, suficient
perquè aquest prengui una decisió abans de l'inici de la fase següent de la competició.
4.2.4. El Comitè d'Apel·lació ha d'estar disponible durant tot el campionat de Catalunya.
Ha de trobar-se present en el terreny de la competició durant la competició pròpiament
aquesta.
4.2.5. Les decisions del Comitè d'apel·lació seran reflectides en l'acta i remeses al qui
reclama, al president dels jutges i al Comitè organitzador abans de l'inici de la següent
fase de la competició o abans del lliurament de premis.
4.3. EL CAP DE COLLA
4.3.1. Serà designat pels membres de la colla o pel jutge abans de donar la sortida.
Sempre que sigui possible serà un arquer/a experimentat en la modalitat de tir. El
participant triat com a cap de colla no podrà negar-se a complir amb els deures que
comporta tal elecció.
4.3.2. Els deures del Cap de Colla durant la competició seran:
• Organitzarà la rotació en l'ordre de tir de la patrulla. Vigilarà que els tirs
s'efectuïn des de la posició correcta en la estaca.
• Controlarà la marca de les puntuacions. Controlarà que es dugui el doble full
de puntuació.
• Impedirà que els arquers/es canviïn o trenquin petits obstacles com
branques, fulles, herbes, que es trobin entre el lloc de tir i la diana.
• Vigilarà que el lloc de tir quedi per al seu ús en les mateixes condicions que
l'hi va trobar la seva colla.
• La seva decisió en cas de desacord en la puntuació d'una fletxa, serà
vinculant. Si es tracta d'una fletxa seva, la decisió es prendrà per majoria.
• Cas de trobar alguna anomalia en un lloc de tir, serà l'encarregat de fer-ho
saber als Jutges o al Comitè Organitzador.
• Cas de no existir cronometrador nomenat per l'organització, el Cap de Colla
assumirà aquesta funció. En aquest cas, quan llenci el Cap de Colla, aquest
serà cronometrador per altre membre de la mateixa.
4.4. ELS DEURES DE L’ANOTADOR.
El participant triat no podrà negar-se a complir amb els deures que comporta tal elecció.
S'encarregarà d'anotar les puntuacions en els fulls de puntuació i comprovar-les
periòdicament amb el Cap de colla.
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CAPITOL
SANCIÓ

5.

CONTROL

DE

SEGURETAT

I

5.1. CONTROL DE TIR I SEGURETAT
5.1.1. El president dels Jutges controlarà el tir. Les seves tasques seran:
. Assegurar-se que totes les mesures de seguretat han estat preses sobre els
recorreguts.
. Disposar amb els organitzadors, les precaucions suplementàries que ell jutgi
indispensables abans del començament del tir.
. Informar als competidors i oficials les mesures de precaució o qualsevol altra
matèria relativa al tir que ell jutgi necessària. En el cas que fos necessari donar per
finalitzada anticipadament una competició a causa del mal temps, mancant llum de
dia o per raons que poguessin comprometre la seguretat del tir, la decisió de parar
la tira serà presa col·legiadament pel president del Comitè Organitzador, el
President dels Jutges i el Delegat Federatiu o el Delegat Tècnic.
5.1.2. Un participant no pot, en cap concepte, tocar l'equip d'un/altre a arquer/a, a no ser,
que aquest l'hi permeti.
5.1.3. Quan un competidor tibi l'arc, no utilitzarà una tècnica que, en opinió dels jutges,
pugui permetre que la fletxa, en cas d'una solta per accident, voli fora d'una zona de
seguretat o mitjans de seguretat (àrea de tir llarga, xarxa, mur, etc.). Si un competidor
persisteix a utilitzar aquesta tècnica, en interès de la seguretat, el president del comitè de
jutges li comunicarà immediatament que deixi de llençar i surti del camp.
5.2. SANCIONS
5.2.1. El competidor que canviï de colla sense autorització dels jutges serà desqualificat.
5.2.2. Qualsevol al·lusió o discussió, durant el recorregut, que permeti a un arquer/a saber
les distàncies de les dianes, està prohibida. El primer avís s'anotarà en la fulla del
arquer/a El següent avís comporta la desqualificació del participant i la seva sortida de la
competició.
5.2.3. Queda absolutament prohibit consumir begudes ALCOHÒLIQUES. en tota la zona
de la competició així com fumar fora de les zones habilitades per l'organització si les
hagués. Aquesta actitud suposarà la desqualificació del/ de la transgressor/a.
5.2.4. Qualsevol falsificació de la fulla de puntuacions, feta de forma conscient, o la
utilització de material o equip il·legal; espatllar l'equip d'altre competidor, comportarà la
desqualificació del transgressor.
5.2.5. Està terminantment prohibit el desplaçar o modificar algun dels elements d'un lloc
de tir, a favor propi o en contra d'altres participants o modificar els obstacles que presenti
el recorregut sota pena de desqualificació. En cas de problemes s'ha d'avisar a un jutge,
que prendrà l'acció oportuna.
5.2.6. Qui ignori les ordres o advertiments d'un jutge, serà desqualificat de la competició.
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5.2.7. El no passar la revisió de material abans de la competició i no permetre posteriors
revisions durant la competició, serà considerat com falta de respecte a les normes i per
tant suposarà desqualificació.
5.2.8. Tot acte de vandalisme o conducta antiesportiva denunciat per un jutge suposarà la
desqualificació.
5.2.9. L'ús de càmeres, telèmetres, mires o altres estris per a determinar la distància
estan prohibits. La seva tinença o ús durant la competició suposarà desqualificació.
5.2.10. Estan prohibits en tots els recorreguts la utilització o possessió de qualsevol
dispositiu de comunicació o memorització electrònic i/o auriculars d'escolta, excepte els
usats pels Jutges i l'Organització.
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