
PROVA DE TIRO COM ARCO E BESTA      

“FRUTOS 16” 

Parque D. Carlos I CALDAS DA RAINHA 

27 agosto 2016 

PROGRAMA 

A entrada dos participantes far-se-á pelo portão do Parque de Estacionamento (Rua Rafael Bordalo 

Pinheiro), onde será entregue o identificador para a viatura e os convites diários aos participantes 

e a 1 acompanhante no caso de ser menor. A localização da prova estará assinalada a partir do 

Parque de Estacionamento. 

Concentração dos participantes no local da prova e briefing – 15:30 horas 

Início da prova: 16:00 horas 

Cerimónia de entrega de prémios/diplomas e outras lembranças: 19:30 horas (hora prevista) 

REGULAMENTO 

Tipo de prova: A prova será composta por 3 grupos de alvos distintos, por onde os atletas rodarão; 

 

 Grupo I – alvos de 80cm(6-10) do tipo da Divisão Compound da WA a 30m; 

 Arqueiros: 4 séries de 3 flechas - no tempo de 60 segundos por série; 

 Besteiros:  4 séries de 2 virotões - no tempo de 60 segundos por série; 

 Pontuação: correspondente à posição no alvo (6 a 10 ou 1 a 10). 

 

 Grupo II – alvos de 40cm a 30m; 

 Arqueiros: 4 séries de 3 flechas - no tempo de 60 segundos por série; 

 Besteiros:  4 séries de 2 virotões - no tempo de 60 segundos por série; 

 Pontuação: correspondente à posição no alvo (6 a 10 ou 1 a 10). 

 

 Grupo III – alvos de animais entre os 30m e os 10m com distância desconhecida; 

 Arqueiros: 4 séries de 3 flechas - no tempo de 60 segundos por série; 

 Besteiros:  4 séries de 2 virotões - no tempo de 60 segundos por série; 

 Pontuação: (animal DD): no coração (5), no corpo (2). 

A pontuação final para efeitos de classificação corresponde ao somatório das 

pontuações obtidas nos três grupos. 

 

Admissão: Arqueiros e besteiros devidamente inscritos na época de 2015/16 na FPTA e 2016 na 

FABP, através de convite. 

 



Categorias/ 

Escalões: Arco Recurvo olímpico/ Infantis (até aos 11 anos) Juniores (dos 12 aos 17 anos) 

Seniores (mais de 17 anos) sem distinção de género. 

 Arco Compound / Infantis (até aos 11 anos) Juniores (dos 12 aos 17 anos) Seniores 

(mais de 17 anos) sem distinção de género. 

 Arcos sem mira / sem distinção de género (independentemente da idade) 

 Arco Histórico / sem distinção de género (independentemente da idade) 

 Besta Medieval / sem distinção de género (independentemente da idade) 

 Besta Moderna / sem distinção de género (independentemente da idade) 

 Nota: a idade é referente à que tiver no dia da prova. 

 

Prémios:  Medalhas ou troféus para os três primeiros classificados em cada Categoria / Escalão. 

 

Empates: No caso de empate para atribuição de prémio, o desempate será feito pelo processo 

de shot off nos alvos do grupo 1 (a flecha ou virotão mais próximo do centro). 

 

Único:  A arbitragem e qualquer decisão que não esteja contemplada neste Regulamento 

será da responsabilidade da organização. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Colaboração 

 

 


