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CIRCULAR INFORMATIVA 
 
 
 

CAMPIONAT DE BALEARS  
DE TIR EN SALA D’ARC TRADICIONAL I ARC NU - 

2017 

 
1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
El Campionat de Balears de Tir en Sala d’Arc Tradicional i Arc Nu, es celebrarà el dia 17 de 
desembre de 2017 a la “NAU SON FUANI” de Campos (MALLORCA), organitzat pel club 
ARQUERS DE MALLORCA y la FBTARC (veure plànol i indicacions a l’annex I) 
 
 Coordenades: 39°25'18.5"N 3°01'23.6"E 
  
 Localitzador web: https://goo.gl/maps/cNykwVa3PYA2  
 
 
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 participants, independentment de la divisió 
en la que participi.  
 
Les inscripcions es realitzaran omplint el formulari corresponent en la web de la FBTARC 
(www.fbtarc.es).  
 
El enllaç es: http://fbtarc.es/evento/campeonato-de-baleares-de-tiro-en-sala-de-arco-
tradicional-y-arco-desnudo/ 
 
El justificant de pagament s’adjuntarà al formulari d’inscripció de la web o s’enviarà a la 
FBTARC per email 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-2017” 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 el 
justificant de pagament junt a un llistat dels arquers inscrits. 
 
EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ PER AQUEST CAMPIONAT ACABA EL DILLUNS, DIA 11 DE 
DESEMBRE DE 2017 A LES 24 H.  

 
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.  
 
Es disposa d’un màxim de 44 places per el total del campionat, i les inscripcions es 
formalitzaran per rigorós ordre d’arribada, fins esgotar el nombre de places disponibles. 
 
La capacitat d’espai limita el nombre de dianes disponibles, pel que una vegada completa la 
quota d’inscripcions no s’admetrà ninguna mes, per motius obvis d’espai. Aquells inscrits que 
no entrin dins la quota quedaran en llista d’espera per si es produeixen baixes d’última hora. 
Agrairíem als inscrits que no puguin assistir en últim moment avisin per a poder cobrir el seu 
lloc amb un altre arquer, si s’avisa abans del dilluns 11 de desembre es reintegrarà l’import 
d’inscripció a aquells que ho sol·licitin. 
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Per a qualsevol dubte contactar amb el telèfon 639 174 133 (Miquel Mateu). També vos podeu 
dirigir al club Arquers de Mallorca o a la Federació Balear de Tir amb Arc. 
 
3. HORARIS DE LA COMPETICIÓ 
 
 Diumenge 17 de desembre: 
  09:00 Recepció de participants 
  09:15 Inici revisió de material 
  09:30 Inici escalfament 
  10:00 Inici del campionat 
  14:00 Hora prevista d’entrega de trofeus i proclamació de campions 
 
4. DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT 
 
El Campionat de Balears de tir en sala d’arc tradicional i arc nu constarà de dues tandes de 30 
fletxes cada una a la distancia de 18m sobre diana de 40cm de camp, que determinaran les 
posicions dels classificats, en cas d’empats es resoldran tenint en compte el nombre de 6 i 5 
segons reglament RFETA, si persistís es resoldria mitjançant el llançament d’una sola fletxa. 

 
IMPORTANT: Al coincidir amb una tirada puntuable per el Ranking Balear de Sala 2017-2018 y 
per al RAUS de la RFETA, les puntuacions obtingudes en la fase classificatòria d’aquest 
campionat seran valides per a aquests rankings, sempre i quan la categoria d’edat 
correspongui a la requerida per a tals (categoria d’edat de 2018) com es reflexa en la circular 
del Ranking Balear de Sala 2017-2018. 

 
 
5. TROFEUS 
 
S’entregaran trofeus als primers, segons i tercers classificats de cada classe i divisió.  
 
 
6. CLASSES I DIVISIONS 
 
Les classes i divisions acceptades  en aquesta competició seran les següents, i només es 
podrà competir en una de elles: 
 

CLASSES: Veterà homes i dones (VH/VD), Sènior homes i dones (SH/SD), Junior homes i 
dones (JH/JD), Cadet homes i dones (CH/CD). 

 
DIVISIONS: Arc Instintiu (AIN) / Arc Nu (ANU) / Arc Recte (ARE) 

 
El nombre mínim de participants en cada categoria per a poder proclamar campions de Balears 
serà de tres. Per això, una vegada finalitzat el termini d’inscripció, en cas de que a les 
categories junior o cadet de qualque divisió no hages un mínim de tres arquers inscrits, aquest 
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 esportistes prefereixin 
renunciar i no participar al Ct. de Balears (en aquest cas es tornarà l’import de la inscripció)  
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7. UNIFORMIDAD 
 
Serà d’aplicació lo establert en els reglaments i normatives vigents. 
 
 
8. NORMES D’UTILITZACIÓ 
 
L’organització recorda que la instal·lació es propietat de l’Ajuntament de Campos per el que 
prega a tots els participants d’aquest campionat autonòmic, així com als seus acompanyants, 
que respectin les instal·lacions, i recorda que esta TOTALMENT PROHIBIT FUMAR dins el 
pavelló abans, duran y després  de la competició, de voler fer-ho tindrà que ser al exterior fent 
us dels cendrers. 
 
Si fem bon us de les instal·lacions que ens deixen podrem tornar a disposar d’elles per altres 
esdeveniments. Gracies per la teva col·laboració. 
 
 
9.  MISATJE DE L’ORGANITZACIÓ 
  
Durant el desenvolupament del campionat l’organització oferirà fruita i aigua als participants. 
  
Per als esportistes i acompanyants que ho desitgin, al finalitzar l’entrega de trofeus 
s’organitzarà una paella en el mateix camp de tir. El preu del menú (paella, beguda y postres) 
serà de 15€ per persona (8€ per menor de 14 anys), es imprescindible apuntar-se abans del 
dia 11 de desembre indicant el nombre de persones que voldran menjar, enviant un missatge 
de text o whatsapp al telèfon 656408603 (Laura Ruiz) o un correu a 
arquersdemallorca@gmail.com.  
 
El pagament del menú tindrà que ser per anticipat al club organitzador abans del 11 de 
desembre tant en efectiu com a la comte del club, es comunicarà la comte als interessats en 
pagar per banc el dinar. Per raons d’organització el mateix dia del campionat NO S’ADMETRA 
a ningú al dinar que no hagi estat apuntat prèviament. 
 
Aquesta competició esta organitzada per Arquers de Mallorca y la Federació Balear de Tir amb 
Arc, en Campos i volem agrair al Ajuntament de Campos la seva ajuda i col·laboració en 
aquest esdeveniment. 
 
Ànim i a participar, ens veiem en Campos.  
 
 
Eivissa, 16 de novembre de 2017 
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NAU SON FUANI 

RONDA	DE	CAMPOS	

 

 

ANEX I: PLÀNOL DE SITACIÓ DE LA NAU SON FUANI (CAMPOS) 

En Google maps:  “NAU SON FUANI-CAMPOS” 


