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Final Round 
Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Sala 2016/2017 

 
 
 
REGULAMENTO: 
 
Data: 26 fevereiro 2017 
 
Local:  
Pavilhão Desportivo da Escola Básica 
D. António da Costa 
Almada (Av. Prof. Egas Moniz, 2804-503 Almada) 
 
Coordenadas GPS:  
38.403670, -9.093206 
 
Informações FPTA:  
Tel. 21 4199028 – fpta@fpta.pt 
 
Prova: 
 
Eliminatórias de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da FPTA para o Final 
Round: 

 Individuais Arco Recurvo e Arco Compound – 18 m com alvo triplo 

 Equipas e Equipas Mistas Arco Recurvo e Arco Compound – 18 m com alvo triplo 
 
Admissão: Os Arqueiros a indicar pela FPTA, de acordo com o Regulamento de Provas da FPTA, que serão 
automaticamente considerados inscritos. O valor da inscrição desta edição da prova será suportado pela FPTA. 
 
Programa: 
 

09:00 Abertura do Campo de Tiro / revisão de material 
09:25 Hino Nacional com a presença dos Arqueiros participantes na Linha de Tiro (a não comparência 

dos Arqueiros participantes na hora de início do Hino Nacional implica a sua desclassificação). 
09:30 Início dos 30 minutos de aquecimento. 
10:00 Meias Finais Individuais 
10:30 Confrontos entre o 3º e 4º Classificados Individuais 
11:00 Finais Individuais Recurvos e Compounds 
11:30 Início dos 15 minutos de aquecimento das Equipas Mistas 
11:45 Meias Finais de Equipas Mistas 
12:15 Finais de Equipas Mistas 
12:45 Início dos 15 minutos de aquecimento das Equipas 
13:00 Meias Finais de Equipas 
13:30 Finais de Equipas 
14:00 Entrega de prémios Individuais do Campeonato Nacional 

Entrega de prémios de Equipas do Campeonato Nacional 
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Júri: A designar pelo Conselho de Arbitragem da FPTA.  
 
Equipamentos: É obrigatório o uso do equipamento do clube assim como calçado desportivo adequado (sapato 
de ténis). 
 
Ponto único: Compete ao júri de arbitragem resolver qualquer caso omisso neste regulamento de acordo com as 
normas da FPTA e WA em vigor. 
 
 

Prova Final Round de Sala 2016/2017 para equipas e equipas mistas 
 

Na linha do formato de provas internacionais organizadas sob a égide da WA, com ligeiras adaptações, esclarece-
se o formato em que vai decorrer a prova Final Round de Sala 2016/2017 para equipas e equipas mistas: 
 
Equipas 
 
Divisão recurvo: Set system – à melhor de 4 séries de 6 flechas (2 por arqueiro) em tiro alternado 
Divisão compound: Pontuação cumulativa - 4 séries de 6 flechas (2 por arqueiro) em tiro alternado 
 

 60 Segundos é o tempo limite para uma equipa atirar 3 flechas, 1 por atleta, por fase de rotação. 

 O desempate em eliminatórias de equipas será constituído por 3 flechas, 1 por atleta. 

 60 Segundos é o tempo limite para uma equipa atirar 3 flechas, 1 por atleta, para efeitos de desempate. 

 Caso se verifique empate de pontuações a equipa com a flecha mais próxima do centro será a vencedora. 

 Se o empate permanecer, a segunda (ou terceira) flecha mais próxima do centro determinará o vencedor. 

 Se o empate permanecer há lugar a uma nova série de 3 flechas. 
 
Equipas mistas 
 
Divisão recurvo: Set system – à melhor de 4 séries de 4 flechas (2 por arqueiro) em tiro alternado 
Divisão compound: Pontuação cumulativa - 4 séries de 4 flechas (2 por arqueiro) em tiro alternado 
 

 40 Segundos é o tempo limite para uma equipa mista atirar 2 flechas, 1 por atleta, por fase de rotação. 

 O desempate em eliminatórias de equipas mistas será constituído por uma série de 2 flechas, 1 por atleta. 

 40 Segundos é o tempo limite para uma equipa mista atirar 2 flechas, 1 por atleta, para efeitos de 
desempate. 

 Caso se verifique empate de pontuações a equipa com a flecha mais próxima do centro será a vencedora. 

 Se o empate permanecer a segunda (ou terceira) flecha mais próxima do centro determinará o vencedor. 

 Se o empate permanecer há lugar a uma nova série de 3 flechas. 
 

Disposições comuns às eliminatórias de equipas e equipas mistas 
 

 Cada equipa tem de alternar entre os seus membros após cada tiro de forma que cada atleta tenha atirado 1 
flecha em cada fase de rotação. 

 As pontuações numa prova de equipas são registadas por ordem descendente. 

 Cada equipa é livre de decidir a que alvo atira cada arqueiro mas para cada alvo apenas poderá ser atirada 1 
flecha. 

 Ambas as equipas começarão cada série do encontro com todos os seus membros atrás da linha de 1 metro. 

 O primeiro atleta a atirar só poderá atravessar a linha de 1 metro após a equipa de arbitragem assinalar o 
início do tiro ou da respetiva fase de rotação (independentemente de a equipa anterior ter esgotado ou não 
o tempo que tinha disponível para efetuar os respetivos tiros). 

 Um dos atletas ocupará a sua posição na linha de tiro enquanto os restantes aguardarão atrás da linha de 1 
metro. 
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 Quando em movimento para a linha de tiro, nenhum atleta retirará a flecha da aljava até que esteja na linha 
de tiro. 

 Apenas 1 atleta de cada equipa poderá estar à frente da linha de 1 metro. 

 A ordem pela qual cada atleta atira fica ao critério de cada equipa, sendo que cada atleta atirará 1 flecha em 
cada fase de rotação. 

 Em caso de falha de material ou necessidade de assistência médica o atleta em causa poderá abandonar a 
linha de tiro, possibilitando aos restantes membros da equipa efetuar os respetivos tiros, mas não será 
concedido tempo suplementar. O atleta regressará à linha assim que lhe for possível para efetuar o tiro em 
falta no tempo que restar da respetiva fase de rotação. 

 Se, por qualquer motivo, a equipa de arbitragem determinar a suspensão do tiro durante uma série, o 
tempo limite será ajustado para o tempo que restava no momento da suspensão acrescido de 5 segundos. O 
tiro será retomado na linha de tiro. 

 Em caso de shoot-off, a alternância entre equipas terá lugar após cada flecha atirada. O alvo triplo será, 
neste caso, colocado horizontalmente e cada membro da equipa decidirá a que alvo atira sendo que para 
cada alvo apenas pode ser atirada 1 flecha. 

 Numa prova de equipas os atletas podem trocar impressões verbalmente com o treinador quer estejam ou 
não na linha de tiro. Durante a fase de tiro o treinador apenas pode dar instruções a partir da zona que lhe é 
reservada. 

 Em caso de substituição de atletas que compõem a equipa os únicos atletas medalhados serão os atletas 
que efetivamente participaram da eliminatória. 
 


