
 

 

 
  

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

CAMPIONAT D’EIVISSA 
DE TIR EN SALA 2021-2022 I 3ª 

TIRADA RAUS 
(ARC RECORBAT I COMPOST) 

1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ  
 

 El campionat d’Eivissa de Tir amb Arc en Sala 2021-2022, se celebrarà el dia 12 de 
desembre de 2021, primera fletxa de pràctiques, 9.00 h 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 l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, el Club de Tir amb Arc S’Arc 
d’Eivissa, la Delegació d’Eivissa de tir amb arc i la Federació Balear de Tir amb arc. 
 
 Les puntuacions del round d’aquest campionat seran valedores per la 3ª tirada RAUS. 
 

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 10 € per a tots els majors de 14 anys i de 5 € per a les 
categories infantil i aleví, independentment de la divisió en la que participin.  
 

Les inscripcions es realitzaran en https://mi.arcoibiza.com 
 

El pagament de les inscripcions es realitzaran a través de la botiga en línia del club de tir 
amb arc Es Cubells o en l'oficina de Can Misses 
 

En el cas de que algun esportista inscrit a aquest campionat, finalment no pugui participar 
per qualsevol motiu deurà informar al club de tir amb arc Es Cubells o a l’organització amb la 
major antelació possible. 
 

IMPORTANT: No serà tinguda en compte cap inscripció realitzada fora de termini o 
que falti el pagament en el moment del tancament d'inscripcions, que serà, el dijous 9 
de desembre a les 23.59h.  
 
EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ PER AQUEST CAMPIONAT ACABA EL DIJOUS DIA 9 DE 
DESEMBRE DE 2021 A LES 23:59 H.  
 
 
 

3. PARTICIPANTS – 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 home i dona (VH/VD), Sènior home i dona (SH/SD), Junior home i 
dona (JH/JD), Cadet home i dona (CH/CD), Infantil home i dona (IH/ID) i Aleví home i dona 
(AH/AD) 

 
DIVISIONS: Arc recorbat (RE), Arc Compost (CO) 
 

https://mi.arcoibiza.com/
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La capacitat màxima per aquest campionat serà de 13 dianes (52 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 20 inscrits, en cas 
contrari el club organitzador, podrà decidir si s’anul·la el campionat, tornant l’import de la 
inscripció a tots els afectats en cas d’anul·lar-se. 
 
 

4. HORARI DE LA COMPETICIÓ 
 
Diumenge, 12 de desembre: 
8:30  Recepció dels esportistes. 
9:00 Sèries de pràctiques 

Round classificatori. 
 Series eliminatòries començant a 1/4 . (si es dona el cas) 
 Semifinals i finals. 

Entrega de medalles i proclamació de campions al finalitzar les series finals. 
Torrada per als participants 

NOTA: Es te previst realitzar la proclamació de campions cap a les 14:30h. 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 Eivissa 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, de 80 cm reduïda del 5 al 10 per a Infantils i de 122 
cm per a Alevins. 
 

Els títols de campions i campiones de Eivissa 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 aleví i Infantil disputaran series eliminatòries a la distancia de 18m sobre diana 
de 122 cm i de 80 cm reduïda del 5 al 10 respectivament, 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, 
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aquests disputaran les series eliminatòries a las distancia de 18m sobre diana triple vertical. 
 

Les fases eliminatòries començaran en 1/4 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 d’Eivissa 
serà de tres, tant per dones com per homes. 
 

A qualsevol categoria, si hagués menys de tres (3) arquers en homes o dones, o en 
ambdós, la classificació final es farà mixta, sempre i quan hi hagi un mínim de 3 inscrits 
d’aquesta categoria, entre homes i dones. A no ser que qualsevol d’aquests arquers prefereixi 
renunciar i no participar en el campionat (en aquest cas es tornarà l’import de la inscripció). 
 

Per tant, una volta finalitzat el termini d’inscripció, en el cas que a qualsevol de les 
categories, no hages un mínim de tres arquers inscrits, sumant homes i dones, aquests 
esportistes passaran a competir en una categoria superior, i en el cas de la categoria veterans 
passaran a competir com a sènior (el arquers de categoria sènior no podrà canviar de 
categoria). A no ser que qualsevol d’aquests arquers prefereixi renunciar i no participar en el 
Ct. D’Eivissa (en aquest cas es tornarà l’import de la inscripció). 
 

S’entregaran medalles als tres primers classificats de cada classe i divisió, sempre i quan 
hi hagi al menys tres (3) inscrits en la categoria. 
 
 

7. UNIFORMITAT   
 
Els esportistes hauran de participar en aquest campionat d’Eivissa amb la uniformitat del 

seu club. 
Per altres aspectes com a la publicitat permesa, serà d’aplicació la normativa vigent en 

aquesta matèria per la RFETA o WA. 
 

8.  MES INFORMACIÓ 
 

El club de tir amb arc És Cubells organitzarà una torrada per als assistents al campionat. 
Aquesta torrada és opcional i el preu és de 5€. 
 

Si la persona que vulgui assistir a la torrada, no és participant en el campionat, podrà 
indicar la seva assistència al correu electrònic info@arcoibiza.com, al telèfon 619 658 378 o 
a l'organització: Joaquín Requejo, 658 765 474 
 

La persona participant en el campionat, podrà indicar si vol assistir o no a la torrada en el 
moment del pagament de la inscripció. 
 

Per a qualsevol aclariment trucar al telèfon 619 65 83 78 de dilluns a divendres de les 9h 
a les 13h o contactar amb escubells@arcoibiza.com 

mailto:escubells@arcoibiza.com
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ANNEX I – INCLUSIÓ 

 
Per a afavorir la inclusió d'arquers i arqueres novelles, en aquest campionat d'Eivissa 

també estarà disponible la categoria de "ArcoIbiza40" i "ArcoIbiza80" on podran participar 
tots els arquers i arqueres que compleixin els requisits d'aquesta normativa i, a més, no 
hagin disputat una prova d’àmbit nacional. 

 
 

CategorIa “ArcoIbiza 80cm” mixte 

Divisió Clase Distància Diana 

Recorbat Cadet, júnior, 
sènior i veterà 

18 m 80cm reduida 
Compost 

 

Categoria “ArcoIbiza 40cm” mixte 

Divisió Clase Distància Diana 

Recorbat Cadet, júnior, 
sènior i veterà 

18 m 40 cm sencera 
Compost 

 
S’entregaran medalles als tres primers classificats de aquestes categories, sempre i 

quan hi hagi al menys tres (3) inscrits en la categoria. 
 
Si l'arquer o arquera decideix participar en aquesta categoria, haurà d'indicar-lo a 

l'organització abans del tancament del termini d'inscripcions després d'haver fet la inscripció 
en la forma que s'indica en la normativa. 


