
 

ARCO CLUBE DAS CALDAS 

 
Campeonato Nacional de Tiro com Arco 

7ª Prova de Sala 2017/2018 
 

REGULAMENTO/PROGRAMA (revisto): 
 
 

DESIGNAÇÃO: PROVA INVERNO 

DATA: 07 de janeiro de 2018 

LOCAL: Pavilhão Rª. D. Leonor   N39403835 W9144458 

PROVA: Indoor 18m (Com Eliminatórias). 

Flechas: 2 X 30 flechas alvo 80 cm, a 10mts. 

Robins: 2 X 30 flechas alvo 80 cm, a 18mts. 

Juvenis: 2 X 30 flechas alvo 40 cm simples, a 18mts. 

Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos: 2x30 flechas alvo 40 cm triplo, a 18mts. 

Eliminatórias: Apenas para os escalões WA (Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos), 

em ambas as Divisões. 

Divisão Recurvo Set System (à melhor de 5 séries de 3 flechas). 

Divisão Compound Cumulativ System (5 séries de 3 flechas pontuáveis) 

Tiro alternado a partir das Meias Finais. 

Notas:  

1 – Em todas as fases eliminatórias atiram 2 arqueiros por bastidor; 

2 – A prova decorrerá em dois espaços distintos mas contíguos designados por Sala 1 e 

Sala 2; 

3 – O Open a decorrer na Sala 2 será para os seguintes escalões/categorias: Flechas, 

Robins e Juvenis Recurvo e Compound; Cadetes Homens Recurvo, Cadetes Senhoras e 

Cadetes Homens Compound. Na Sala 1 competirão os restantes escalões/categorias. 

Os Opens de uma e outra sala terão sistemas de arbitragem próprios e autónomos que 

tenderão a ser coincidentes, para se concluirem em simultâneo. 

 

ADMISSÃO: A todos os arqueiros devidamente inscritos na FPTA, em todos os escalões 

e categorias. 

 
 



 

INSCRIÇÕES: Até às 18 horas do dia 02 de janeiro de 2018.  

As inscrições poderão ser realizadas, por qualquer dos seguintes meios: 

 

 E-mail: arco.clube.caldas@gmail.com (preferencial) 

 Carlos Hermínio: tm 968 661 666  

 
TAXAS: Infantis: 10 € Cadetes e Juniores: 15 € Seniores e Veteranos: 20 € 
 
Todas as inscrições serão consideradas para efeitos de cobrança, se não forem 
desmarcadas até à data limite de inscrição. 
 
 

Programa: 
 
08h30 Abertura do campo e revisão do material. Existirá uma zona própria de 
aquecimento. 
 
09h00 Início do treino livre (3 séries sem limite de flechas) 
 
Início da Prova – Após o treino livre.  
 
Intervalo de 15 minutos no final das primeiras 30 flechas. 
Intervalo entre Open e Eliminatórias de 30 minutos. 
 
Entrega de prémios  para os Escalões Infantis (Flechas, Robins e Juvenis) logo após o 
final do Open.  
 
Início das Eliminatórias (quartos de final). 
 
Entrega de Prémios para os Escalões WA (de Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos). 
 
PRÉMIOS: Para os 3 primeiros Individuais e para a primeira Equipa de cada Divisão, 
Categoria e Sexo (havendo medalhas para os componentes das equipas vencedoras). 
 
DIPLOMAS: Para o 4º classificado das eliminatórias em cada escalão e divisão e para a 
2ª e 3ª equipas por escalão e divisão,  (por clube). 
 
ARBITRAGEM: A nomear pela direção da FPTA. 

VESTUÁRIO: É obrigatório o uso do equipamento do Clube (uniformizado) e calçado 
desportivo adequado (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. 
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