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DEFINICIÓ:

- El camp Municipal de Tir amb Arc de la ciutat de Barcelona es troba situat al Fossat de Santa

Eulàlia del Castell de Montjuïc. Està catalogat com a instal·lació esportiva municipal especialitzada en

el Tir amb Arc, destinada a pràctica esportiva de tir amb arc en la modalitat de tir sobre diana de

precisió.

- En aquest document s'especifiquen les normes d'utilització de l'espai municipal, regulat per

l'entitat gestora designada per l'Ajuntament de Barcelona, sent en tot moment d'obligat compliment

les normes descrites en el Llibre 3 de la W.A., sent aquest llibre referent de normativa i pràctica

esportiva que es desenvolupa a la instal·lació.

ESPAIS:

- Zona de pràctica: Espai principal de la instal·lació, realitzant la pràctica de tir des del O cap a l'E,

delimitada per la línia de tir existent permanentment a terra, els murs laterals del Castell (S) i el del

fossat (N), més la zona de seguretat situada posteriorment, des de la línia de tir fins a la línia d'espera.

Podent-se col·locar les dianes a una distància màxima de 90m, depenent del corredor utilitzat.

- Zona d'espera: Tota la zona restant de camp des de la línia d'espera cap a l'O fins al límit de

l'espai municipal (mur i reixa O). Espai destinat al muntatge i preparació del material, escalfament

muscular i esperes entre torns de tir. Conté una part de zona arbrada per a l'obtenció d'ombra.

- Zona de serveis: És l'única part coberta de la instal·lació situada sota el camí de circumval·lació

del castell. Està formada per 3 espais. En el primer s’ubiquen els banys per a ús exclusiu dels socis de

clubs autoritzats de la instal·lació i arquers en competició. El segon és el magatzem de material dels

clubs autoritzats. El tercer és l'espai per a oficina i magatzem de l’entitat gestora del camp municipal.

NORMES D'ÚS:

1) Els clubs disposaran dels corredors de tir que els hi siguin concedits per l'entitat gestora de

camp municipal. Aquests no seran fixos sinó que s’ocuparan els que quedin lliures en el moment que

el primer arquer del club accedeixi a les instal·lacions.
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2) Un club podrà ocupar un 50% més de corredors del que tingui concedits (arrodonits a la baixa i

mínim de 1Ut.) sempre que el corredor extra ocupat no impedeix la utilització del camp a arquers de

clubs amb més corredors assignats que vinguin durant la jornada de pràctiques.

3) Cap club ocuparà un corredor de tir si no és que hi té arquers tirant. Qualsevol argúcia per a

ocupar espais lliures amb intenció de reservar-los queda expressament prohibida. Es prioritzarà

l'agrupació de corredors de tir consecutius per a la realització de cursos formatius, Aquesta agrupació

no podrà superar mai la ràtio legal d'estudiant/entrenador. Facilitant el desenvolupament i seguretat

de l'activitat formativa que es realitza.

4) El nombre de corredors de tir ocupats per un club no serà superior a la meitat dels arquers que

estiguin tirant en un moment determinat, excepte que sobrin espais i no afecti a la pràctica d’arquers

d’altres clubs.

5) En abandonar el camp de tir es recollirà tot el material utilitzat, deixant l’espai lliure per a

qualsevol que arribés posteriorment.

6) Quadre recomanat de distàncies per la col·locació dels aturafletxes. Es respectarà, sempre que

sigui possible, la següent taula de distàncies, de manera que les dianes estiguin en progressió,

formant aquestes una diagonal en el camp. Els corredors 00, 1, 2 i 3 tenen ús prioritari per a impartir

cursets. Aquestes posicions en funció de les distàncies són recomanades, podent ser alterades per

millorar el funcionament de la instal·lació.

CORREDORS DISTÀNCIES

00 <= 20 metres

1 a 5 <= 40 metres

6 a 17 <= 90 metres

NOTA: El corredor 17 estarà reservat prioritàriament per a esportistes amb discapacitat visual.

7) No pot fer ús de les instal·lacions cap arquer que no disposi de la targeta de la instal·lació en

vigor i amb llicència de la F.C.T.A. expedida per un dels clubs amb permís per utilitzar les instal·lacions

municipals. Puntual i excepcionalment podria fer pràctica de tir el convidat per un club del camp

municipal, amb llicència nacional en vigor, prèvia comunicació i reconeixement al coordinador del

camp.
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8) Tots els tiradors que estiguin practicant el tir, hauran de portar la targeta d'instal·lacions en un

lloc visible, de manera que pugui ser vista per la resta d’arquers. A més a més el coordinador del

camp pot reclamar la documentació necessària (llicència, targeta d'instal·lació etc) a qualsevol arquer.

9) Els arquers utilitzaran el material del seu Club. Sent cada club responsable del seu propi

material.

10) Cada arquer utilitzarà un sòl corredor de tir per tanda, no podent utilitzar diversos de manera

simultània.

11) Per a augmentar el nivell de seguretat, és obligatori, que tots els arquers de la línia de tir,

disparin i recullin les fletxes a la vegada evitant la situació d’arquers disparant i altres recollint fletxes

en el mateix moment, independentment del corredor on es trobin.

12) La cadència de tir podrà ser regulada per un sistema electrònic: òptic /acústic, i en absència

d’aquest prevaldrà la cortesia arquera, para evitar esperes innecessàries als arquers. Per definició

cada tanda de tir serà de 240 segons.

13) Queda prohibit la utilització de dianes que representin animals o persones, tant de 3D com de

2D o siluetes.

14) L’arquer que incompleixi les anteriors normes serà sancionat pel seu Club i pot suposar

l'expulsió de la instal·lació municipal per part de la entitat gestora. A més el club pot ser expulsat de

la instal·lació esportiva quan els seus components tinguin una conducta no apropiada ni esportiva o

bé no compleixin amb els reglaments municipals d'instal·lacions esportives de l'Ajuntament de

Barcelona. Queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques, durant la pràctica

esportiva, declarant-se així mateix com un espai lliure de fum.

15) No es permet l’entrada d’animals, llevat dels gossos pigall.

16) Tot usuari que sigui expulsat per l'entitat gestora no podrà accedir-hi fins que la mateixa entitat

aixequi la sanció.

17) El camp municipal es defineix com un camp esportiu de modalitat olímpica, prevalent en tot

moment l'interès pel foment de l'esport i de la competició esportiva en les seves modalitats

olímpiques. Es fomentarà així les competicions, la formació d'esportistes i la projecció de l'esport en

tots els seus aspectes.

18) Modalitats permeses i definides per la World Archery www.worldarchery.org
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- Tir amb Arc sobre Diana a l'Aire Lliure, també pot ser practicat a distancia Indoor o la que el

monitor titulat consideri oportú.

- Tir amb Arc Adaptat (Para-Archery).

19) Els usuaris que siguin menors d'edat o amb trastorn del autodesenvolupament hauran de

romandre en tot moment amb el seu tutor/a legal o acompanyant autoritzat. En el cas de cursets

d'iniciació o cursos formatius podran romandre amb el seu entrenador (tècnics de nivell 1 o superior)

durant el temps que duri l'activitat.

20) Les tasques de manteniment, conservació i cura de la instal·lació esportiva tindran prioritat

sobre les activitats d’entrenament o formació que es realitzin al camp. Des de la gestora de la

instal·lació s'intentarà que aquestes tasques tinguin el menor impacte possible en l'activitat del tir

amb arc. Per defecte queda prohibida la pràctica esportiva quan s'estiguin fent aquests treballs.

21) Tot el no especificat en el present document, serà interpretat segons la normativa W.A., en el

cas que no es trobi contemplat en cap dels seus documents, prevaldrà el criteri determinat per

l'entitat gestora de camp.

PARA-ARCHERY:

I) Discapacitat visual:

Els esportistes amb discapacitat visual registrats en las divisions de VI 1/2/3 del reglament de la

W.A. utilitzaran preferentment el corredor 17.

Existeix en el magatzem de dianes un marcador / guia de posició per poder ser instal·lat a la línia

de tir i facilitar així la posició d'aquests esportistes. Aquest marcador / guia és una ajuda, i és

responsabilitat de cada esportista la utilització de la mateixa. Els esportistes amb discapacitat visual

poden utilitzar aquest ajut o el marcador / guia que ells mateixos tinguin en la seva propietat. La

utilització de la mateixa és recomanable per augmentar així la seguretat en el desenvolupament de

l'activitat esportiva.

Serà prioritari la regulació de la cadència de tir per mètodes auditius. Tots els equips personals han

de complir les regles mundials de tir amb arc per als equips d’atletes del Rule Book 3, capítol 11 i del

Para Archery Rule Book, capítol 21.

Els dispositius permesos són oberts, visibles tàctils i un ajudant o un entrenador tal i com ho

autoritza el Classificador mundial de tir amb arc, tal i com es descriu al llibre mundial de regles de tir

amb arc, llibre 3, capítol 21, "Para Archery".
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II) Cadira de Rodes:

Els esportistes amb discapacitat física registrats a les divisions W2 (cadira de rodes) del reglament

de la W.A. utilitzaran preferentment els corredors del 1 al 5.

MONITORS:

Tot Club autoritzat de la instal·lació que vulgui monitors per a l'ensenyament del tir amb arc ha de

presentar sol·licitud a l'entitat gestora, en la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:

a) Titulació suficient per poder exercir l'activitat de MONITOR, les seves renovacions en el cas que

fos necessari, així com justificant del pagament de les quotes a què estigui obligat.

b) Certificat d'antecedents penals i el corresponent per poder donar classes a alumnes menors

d'edat.

c) Inscripció al R.O.P.E.

d) Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en vigència.

e) Alta com a empresari / professional davant l'agència tributària.

f) Certificat vigent d'estar al corrent de pagament de l'Agència Tributària i compliment de les

obligacions fiscals, i això de forma reiterada atenent la vigència de cadascun dels certificats que

l'Agència Tributària emeti.

g) Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals

L'entitat gestora després d'estudiar la sol·licitud resoldrà a favor o en contra en el termini de 30 dies

hàbils.
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DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS:

a) Tindran accés a la instal·lació municipal tots aquells clubs que hagin estat aprovats pel

coordinador del camp. El coordinador determina el nombre de corredors de tir així com l'espai

a utilitzar en el magatzem de dianes.

b) Perquè un club pugui sol·licitar i/o mantenir l'accés al camp municipal haurà de complir els

següents requisits.

i) Tenir més d'1 any d'antiguitat.

ii) Demostrar que durant l’últim any disposa del mínim de llicències d'arquer (expedides a

nom del club) necessàries per a l'ocupació d'un corredor de tir. Aquest mínim de

llicències es calcularà amb la fórmula desenvolupada en el paràgraf c). Fórmula que

pretén evitar la creació de clubs "fantasma" per accedir a la instal·lació.

iii) Tenir un caràcter esportiu fomentant l'esport, la seva filosofia i bona praxi.

iv) Perquè un club pugui seguir estant en la instal·lació municipal haurà de tenir el mínim

d'arquers calculat amb la fórmula desenvolupada en el paràgraf c), excepte aquells

club que hagin estat considerats pel coordinador d'apreciat interès, tal com s'explica

en el paràgraf e).

c) La distribució d'espais es realitzarà amb la fórmula de proporcional plurinominal, obtenint així

el valor d'un corredor de tir. Aquest valor s'obté de la divisió del nombre de llicències d'arquer

expedides pels club amb accés a la instal·lació municipal pel total de corredors que disposa el

camp de tir (18), això ens donarà el valor que té cada corredor en nombre d'arquers. Un cop

obtingut aquest valor es divideixen les llicències de cada club pel valor obtingut, donant així el

nombre de corredors assignats a cada club. El coordinador del camp de tir realitzarà les

assignacions arrodonint a la millor opció.

d) Els clubs que optin a tenir corredor de tir assignat en un nou període, hauran de presentar els

albarans de lliurament de llicències de la FCTA del període anterior com a justificant de les

llicències obtingudes. D'aquesta manera en el nou període es reajusten els corredors de tir

assignats a la realitat existent.
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A continuació es desenvolupa un exemple il·lustratiu del procediment a seguir.

Càlcul del valor en llicències de cada corredor de tir:

Nom del Club Quantitat de llicències d’arquer

Club 1 220

Club 2 103

Club 3 60

Club 4 10

Club 5 10

TOTAL 403

Total 403 llicències, dividides en 18 corredors de tir, ens dóna un valor de 22,38 llicències

d’arquer per corredor de tir.

Càlcul de nombre de corredors de tir per club:

Club Llicències
d’arquer

Valor corredor
de tir

Càlcul de
corredors

Corredors assignats

Club 1 220 22,38 9,83 10

Club 2 103 22,38 4,60 4 (decimal menor)

Club 3 60 22,38 2,68 3

Club 4 10 22,38 0,44 1 Compartit

Club 5 10 22,38 0,44 1 Compartit

TOTAL 403 18

e) Els clubs que hagin estat durant més de 10 anys en la instal·lació municipal o bé es considerin

necessaris per les activitats esportives realitzades o per la qualitat dels seus esportistes

tindran la consideració de clubs de apreciat interès, romanent en la instal·lació encara que no
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compleixin els mínims de pas establerts. El coordinador del camp dictaminarà quins clubs són

els considerats de apreciat interès després d'estudiar la seva trajectòria.

f) Un corredor de tir només podrà ser compartit per dos clubs simultàniament, situant el màxim

teòric de clubs que puguin estar en la instal·lació esportiva en 36.

g) En el magatzem de dianes es disposen de 8 espais reservats per a l'emmagatzematge dels

aturafletxes de cada club. El coordinador del camp assignarà a cada club l'espai a utilitzar. Els

espais es troben numerats d'esquerra a dreta y delimitats en fondària per marques en el

paviment, sent la capacitat teòrica de cada espai la següent:

Espai Capacitat

1 5 dianes

2 5 dianes

3 5 dianes

4 5 dianes

5 4 dianes

6 4 dianes

7 4 dianes

8 4 dianes

TOTAL 36 dianas

h) El total aturafletxes màxim en el magatzem de dianes és de 36, que correspon al màxim teòric

de clubs. La diferència de capacitat de cada espai és degut a la forma i distribució de la zona

disponible amb intenció de permetre la manipulació i apilament diari dels aturafletxes de la

manera més segura possible per a qualsevol usuari. Sempre que sigui possible, el coordinador

establirà el criteri d'agrupació entre els diferents espais perquè els d'un mateix club siguin

correlatius.

i) Un club només podrà guardar el màxim de dianes que correspongui als corredors de tir

assignats +50% (arrodonit a la baixa amb un mínim d'1).
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j) Al magatzem de dianes també existeixen 8 taquilles per a l'emmagatzematge de material

divers (paper de dianes, claus de fixació etc.). Aquestes 8 taquilles es repartiran amb el mateix

criteri que els espais d'apilament dels aturafletxes. Sent el coordinador l'encarregat d'assignar

a cada club la seva taquilla, en el cas de corredor compartit l’espai d’apilament i la taquilla

també es compartida.

DESPESES:

1) Tots els club autoritzats en la instal·lació esportiva municipal es comprometen a pagar les

despeses ocasionades per l'ús de la mateixa (neteja, manteniment etc.) i que hagin estat

pagades pel coordinador del camp. Aquestes despeses es repartiran proporcionalment al

nombre de corredors que cada club tingui assignats.

2) Al finalitzar el període de les llicències, el coordinador del camp presentarà, al club que ho

sol·liciti, les factures corresponents a les despeses ocasionades pel manteniment i conservació

de les instal·lacions del camp municipal de tir amb arc.

REGLAMENTS APLICATS:

● Reial Decret 137/1993, 29 de gener, Reglament d’armes.

● WA Llibre 3 Tir sobre diana, aire lliure i sala.

● R.F.E.T.A. Normativa de Campionats NR1401.

● R.F.E.T.A. Programa d’arc adaptat.

● Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions

d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.

9/10

https://www.boe.es/eli/es/rd/1993/01/29/137
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/reglas-de-tiro/libros-world-archery/112-reglamento-wa-libro-3/file
https://www.federarco.es/normativas-reglamentos/normativas/885-1401-campeonatos-y-trofeos-rfeta-1/file
https://www.federarco.es/arco-adaptado/documentos-rfeta/1115-programa-rfeta-arco-adaptado-1-de-julio-de-2020/file
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101553/4/Protocol%20assetjament%20sexual.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101553/4/Protocol%20assetjament%20sexual.pdf

