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NORMES D’ÚS DE LA SALA-TALLER
DEL
CLUB ARC MONTJUÏC

GENERAL
L’HORARI DE LA SALA-TALLER ÉS DE 7.00 A 22.00 HORES
• Tindrà dret d’ús de la Sala-Taller tot aquell soci o sòcia del
Club Arc Montjuïc que estigui al dia de pagament, tingui
Llicència Federativa d’arquer/a en vigor i aquesta sigui del
Club Arc Montjuïc, no tingui cap expedient disciplinari obert, i
hagi obtingut i pagat la targeta d’accés numerada i personal.
• Per tal d’accedir a la Sala-Taller cal fer servir sempre la
targeta d’accés numerada i personal de manera obligatòria.
• En cap cas un/a menor d’edat soci o sòcia del club pot accedir
i fer ús de la Sala-Taller en solitari. Un/a menor d’edat podrà
accedir i fer ús de la Sala-Taller sempre que estigui
acompanyat/da del seu tutor/a legal i aquest/a sigui soci o
sòcia del club i amb llicència d’arquer/a en vigor. També podrà
accedir i fer ús de la Sala-Taller el/la menor d’edat sempre
que estigui acompanyat d’un tècnic/a del club. Un/a menor
d’edat no podrà disposar de targeta d’accés numerada i
personal, ni cap adult l’hi podrà deixar per accedir a la SalaTaller. Aquest fet es considerarà una falta molt greu.
• La porta d’accés de la Sala-Taller sempre haurà de romandre
tancada, encara que hi hagi socis o sòcies a l’interior.
• No es permet fumar en tot l’espai de la Sala-Taller. Per fumar
s’haurà d’anar al carrer, sense excepció.
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• Tots soci o sòcia mirarà pel manteniment i higiene de la SalaTaller no deixant brossa ni embrutant.
• Es farà un ús responsable dels llums de la Sala-Taller evitant
l’ús innecessari dels mateixos.
• En cap cas es bloquejarà la sortida d’emergència ni es deixarà
res davant d’ella.
• El Club no es fa responsable del material de tir amb arc
personal que es pogués perdre o deteriorar a la Sala-Taller.
• Qui sigui el darrer/a a deixar la Sala-Taller, serà responsable
d’apagar tots els llums, comprovar que finestres i porta
d’emergència estan tancades i tancar la portada d’entrada
totalment. El control del pany permet saber qui ha accedit a la
Sala-Taller.
• L’incompliment d’alguna d’aquestes
l’obertura d’un expedient disciplinari.

normes

comportarà

• La normativa serà actualitzada segons conveniència i
notificada a tots els socis i sòcies.
•

Qualsevol cas no contemplat en aquesta normativa serà resolt
per la junta directiva del club.
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ESPAIS
SALA SOCIAL I TALLER
1. Se situa una zona amb taula pel muntatge d'arcs.
2. No pot quedar cap material de tir amb arc particular a la Sala
Social una vegada muntat l’arc.
3. En cas de reunió de junta directiva del club, no es podrà fer ús
del Taller ni de la Sala Social.
4. Per fer ús de la maquina de tallar tubs i la càmera d’alta
definició caldrà que hi sigui present un monitor autoritzat.
5. Un cop finalitzat el treball, l'arquer/a haurà de treure fora tot el
seu material de tir amb arc personal.

OFICINA
1. D'ús exclusiu a les persones autoritzades.

RECEPCIÓ
2. Lliure de qualsevol objecte.
3. La porta sempre tancada.

SALA DE PROVES DE TIR
A la Sala de Proves Tir es distingeixen 4 subespais: Serveis,
Magatzem, Darrere Línia de Tir, Espai esquerre de la Sala de
Proves de Tir.

SERVEIS
1. Aquests són d’ús mixt. Tot soci i sòcia tindrà cura de mantenir
l’espai en les millors condicions higièniques, informant de
qualsevol falta que hi trobi.
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MAGATZEM
1. D'ús exclusiu a les persones autoritzades.

DARRERE LÍNIA DE TIR
1. Els arcs propietat del Club es penjaran a la paret.

ESPAI ESQUERRE DE LA SALA DE PROVES DE TIR
1. És l’únic espai destinat a deixar les maletes de les persones
que estiguin tirant en aquell moment. Només es podrà accedir
a l’espai quan no hi hagi ningú tirant.
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NORMES DE TIR I ORGANITZACIÓ
NORMES DE TIR
• Les normes de tir s’apliquen segons les normes vigents
corresponents a la FITA (Federació Internacional de Tir amb
Arc) de Tir en Sala.

ORGANITZACIÓ DE TIR
• Vuit persones per línia de tir i amb un temps de 2 minuts, el
nombre de fletxes que cada arquer requereixi. Dos torns per
tanda si hi ha més de vuit arquers (A-B i C-D).
• A partir de setze arquers s’haurà de confeccionar una llista
d’ordre de tir.
• No està permès l’ús a la Sala de Proves de Tir ni les ballestes
ni les puntes de caça.
• Hi haurà un horari per a l’ús dels monitors de la Sala de
Proves de Tir. Aquest horari serà d’estricte compliment.
• Només hi podrà haver un monitor amb dos alumnes en
cursets d’iniciació d’adults per línia de tir i horari assignat.
• En el cas del seguiment tècnic dins del programa de promoció
pels menors d’edat, hi haurà una programació de dies i horari.
• Els dimecres a la tarda serà d’ús prioritari pels
arquers/arqueres que participin a la Lliga Catalana de Sala.
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