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BUTLLETÍ 0:TIR AMB ARC 2021 
 

 
1. UNIVERSITAT 
ORGANITZADORA UVEG 
 
Adreça MENÉNDEZ Y PELAYO, 19, 46010 VALÈNCIA 
Telèfons 963983335 
Fax  
Adreça electrònica Ramon.cortes@uv.es 
Nom de la persona responsable de la 
competició Valero Blasco 

 
 
2. DADES DE REALITZACIÓ El DIA 5 de MAIG DE 2021 

 
 
3. INSCRIPCIONS 
Data límit d'inscripció,  7 dies abans de la competició 

  
Adreça per a formalitzar la inscripció Formulari d'inscripcions  

 
 
4. CONTROL D'ACREDITACIONS 
Data de control de documentació i 
acreditacions 

El dia del Campionat de 9,00 a 9,30h. 

Lloc on es realitzen les acreditacions Camp de Tir con Arco de la UVEG 
Avd. Albalat dels Tarongers 

Documentació que cal presentar 

Fulla d’inscripció signada i amb segell. 
DNI, passaport ó carnet de conduir de cada 
participant. 
Cada universitat es farà responsable del segur 
esportiu dels seus estudiants. 

 
 
5. REUNIÓ TÈCNICA 
Lloc  Al mateix camp 
Hora de la reunió Sobre les 9’30h. aproximadament  

 
 
6. COMPETICIÓ I HORARIS 
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Lloc  Al camp de tir 

Distribució horària 
De 09’30 a 10,00 escalfament i revisió de material. 
10,20’ començament  tirada, al finalitzar 10’ 
descans i represa amb la següent. 

Sorteig dianes 
Es realitzarà sorteig de les dianes una volta 
estiguin tancades les inscripcions 

SISTEMA DE COMPETICIÓ 

Arc recurvo, tant masculí com femení, es 
desenvoluparà en tres, categories: 
-Arquers en primer any de curset d'iniciació: 3a 
categoria. 
-Arquers en segon any de curset: 2a categoria 
-Arquers de més de 2 anys tirant: 1a categoria. 
 
Arc compost, tant masculí com femení, es 
desenvoluparà en dues categories: 
-Arquers en segon any de curset o menys: 2a 
categoria 
-Arquers de més de 2 anys tirant: 1a categoria. 
 
Arc nu, tant masculí com femení, es desenvoluparà 
en una sola categoria. En aquesta modalitat 
s'engloben tots els arcs que complisquen el 
reglament tècnic de la W.A. i que tiren sense visor. 
 
Les tirades seran de 36 fletxes en totes les 
modalitats: 
-1a categoria → Tiraran 36 fletxes a 50 m. en diana 
de 80 cm i 36 fletxes a 30 m. en diana de 80 cm 
reduïda. 
-2a categoria i arc nu → Tiraran 36 fletxes a 30 m. i 
36 fletxes a 18 m. en tots dos casos a dianes de 80 
cm. 
-3a categoria → Tiraran 36 fletxes a 30 m. i 36 
fletxes a *18m en tots dos casos a dianes de 120 
cm. 
El sorteig de les dianes es realitzarà segons les 
inscripcions. Els temps i l'ordre de tir seran segons 
normes WA. Tiraran un màxim de 4 arquers per 
diana en torns de 2 arquers. En cada round, cada 
arquer tirarà un màxim de 3 fletxes, per al que tindrà 
2,minuts,de,temps. 
S'utilitzarà el sistema de puntuació aprovat per la 
WA en el seu reglament i s'usaran les fulles de 
puntuació que permet la comptabilització de 
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*superdieces. 

 
 
7. ARBITRATGES 
Característiques  Es disposarà d'un jutge àrbitre per cada 20 arquers 

més jutge de taula. La competició es regirà per la 
normativa WA. Nombre 

 
 
8. CLASSIFICACIONS I TROFEUS 
Horari de lliurament de trofeus 
segons reglamentació 

Lliurament  de trofeus: 14,00h. aproximadament 
 

 
 
9. INSTAL·LACIONS  
Nom  Camp de Tir con Arc de la UVEG 

Descripció Camp Campo de tiro con un mínim de 10 dianes y carrers 
senyalitzades i un màxim de 15. 

Adreça Campus dels Tarongers UVEG 
Avd. Albalat dels Tarongers, s/n 46022 Valencia 

Situació dels vestuaris SEF Campus Tarongers 
Avituallament Aigua  

 
 
10. ASSISTÈNCIA MÈDICA  
Descripció    1 ambulància 

 
 
11. SERVEI DE MENJADOR I ALLOTJAMENT 

Lloc, adreça i telèfons per a fer les 
reserves 

963828846 
David Simó: 600012678 
Avd. Albalat dels Tarongers, s/n Campus dels 
Tarongers 

Distància al lloc de competició Al mateix lloc de la competició 
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DOCUMENTACIÓ ANEXA 
 
 

• Comité de competició. Format per: 
 . Jutge àrbitre. 
. 2 delegat per sorteig, d'entre les universitats participants. 
 

• En el cas de ser desestimat el recurs, es podrà apel·lar al Comité d'Apel·lació de la 
competició, format per els directors de les Universitats, menys els implicats en la 
reclamació.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


