
Campeonato Nacional de Tiro com Arco 
Campo 2018/2019 

 

REGULAMENTO: 
 

DESIGNAÇÃO: 5ª Prova de Campo de Tiro com Arco 
DATA: 5 de maio de 2019 
LOCAL: Campo da Agros UCRL, Avenida do Atlântico, Vila do Conde ou Lugar de 
Cassapos, 4490-258 Argivai 
https://goo.gl/maps/Lscq68hgxgE2  
 
PROVA:Campeonato Nacional de Campo 2018/2019, composta por Open e 
Eliminatórias. Open de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros 
Competitivos da FPTA. 
 
 
Divisão Recurvo 

⎯ Flechas 2x36 flechas a 10m alvo de 80cm 

⎯ Robins 2x36 flechas a 20m alvo de 80cm 

⎯ Juvenis 2x36 flechas a 30m alvo de 80cm 

⎯ Cadetes e Veteranos 2x36 flechas a 60m alvo de 122cm 

⎯ Juniores e Seniores 2x36 flechas a 70m alvo de 122cm 
 

Divisão Compound 

⎯ Flechas 2x36 flechas a 10m alvo de 80cm 

⎯ Robins 2x36 flechas a 20m alvo de 80cm 

⎯ Juvenis 2x36 flechas a 30m alvo de 80cm 

⎯ Cadetes a Veteranos 2x36 flechas a 50m alvo de 80cm (6 zonas) 
 
Eliminatórias: de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros 
Competitivos da FPTA: 
 

⎯ Individuais Divisão Recurvo – Set System (5 x 3 flechas) 

⎯ Individuais Divisão Compound – Cumulative System (5 x 3 flechas) 

⎯ Tiro alternado a partir das Meias Finais. 
 
ADMISSÃO: A todos os arqueiros devidamente inscritos na FPTA, em todos os 
escalões e categorias. 
 
INSCRIÇÕES: Até às 23:59 horas do dia 29 de abril de 2019 (Não serão 
aceites inscrições após este prazo). 
 

As inscrições poderão ser realizadas, por qualquer dos seguintes meios: 
E-mail:  gcvtirocomarco@hotmail.com (preferência) ou pelo 252 633 362 

 
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. 

https://goo.gl/maps/Lscq68hgxgE2


Campeonato Nacional de Tiro com Arco 
Campo 2018/2019 

 

 
 
Programa: 

⎯ 09:00 - Abertura do campo de tiro/revisão de material 

⎯ 09:30 - Início das 3 séries de aquecimento, sem limite de flechas 

⎯ Open (intervalo de 15 minutos após as primeiras 36 flechas) 

⎯ Cerimónia de entrega de prémios aos escalões infantis 

⎯ Intervalo de 30 minutos entre o Open e as Eliminatórias 

⎯ Aquecimento (2 x 3 flechas) 

⎯ Quartos de final 

⎯ Meias finais 

⎯ Finais para ouro (1.º e 2.º) e bronze (3.º e 4.º) 

⎯ Cerimónia de entrega de prémios às categorias de cadetes a veteranos 

 

 
 

PRÉMIOS: ARBITRAGEM: EQUIPAMENTO: 

Para os 3 primeiros Individuais 
e para a primeira Equipa de 
cada Divisão, Categoria e Sexo. 

A nomear pela direção da 
FPTA. 

É obrigatório o uso do 
equipamento do Clube 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. 

Regras de tiro: 

Fase de qualificação (Open) 
– 4 minutos para atirar 6 
flechas; 
Desempate (shoot-off) para 
acesso a eliminatórias – tiro 
simultâneo – 40 
segundos para atirar 1 flecha; 

Quartos de final 
– tiro simultâneo – 2 
minutos para atirar 3 
flechas; 
Desempate (shoot-off) em 
quartos de final – tiro 
simultâneo – 40 segundos 
para atirar 1 flecha; 
 

Meias finais e finais 
– tiro alternado – 20 segundos 
para atirar 1 flecha 
Desempate (shoot-off) em meias 
finais e finais – tiro alternado – 20 
segundos para atirar 1 flecha 
 

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 sob a égide da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

 

Informa-se que no local da prova estará disponível Serviço de Bar com:  
• Bifanas; • Sandes; • Caldo Verde; • Bebidas; • Café. 


