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A TODOS OS ASSOCIADOS E CLUBES 
 

 
 
 
COMUNICADO 22/2011 
 
Cruz Quebrada, 30 de Dezembro de 2011 
  
 

ASSUNTO: Organização e Custos de Provas 2012 

 
 
1. PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA A ORGANIZAÇÃO DE PROVAS 
 
1.1. Procedimentos pré e pós Prova 
 
Sem prejuízo do disposto no presente comunicado, mantêm-se as atuais regras e prazos relativos aos 
procedimentos administrativos pré e pós prova definidos no Manual de Organização de Provas (Jun.2009), 
nomeadamente nos capítulos IV e VII. 
 
 
1.2. Equipamento de Prova 
 
A FPTA disponibilizará, caso os clubes organizadores o solicitem, os bastidores necessários para a realização das 
provas, bem como o material de campo necessário para equipar os bastidores, composto por números de 
bastidor (linha de tiro e alvo), bandeira e dois marcadores manuais de pontuação por cada bastidor.  
 
Antes da abertura do campo de tiro, e sempre que se utilizem bastidores ou material de campo diferente do 
fornecido pela FPTA, estes devem ser devidamente inspeccionados e autorizados pela equipa de arbitragem.  
 
O transporte de equipamentos da FPTA para as competições e a respetiva logística deverão ser assegurados 
pelos clubes organizadores, em coordenação com os serviços administrativos da FPTA. 
 
Em casos excepcionais em que um determinado clube não consiga assegurar situações relacionadas com 
transportes e logística, desde que previamente solicitadas e acordadas formalmente pala FPTA, fica aberta a 
possibilidade da FPTA organizar os serviços de logística, mediante orçamento prévio, sendo todos os custos 
inerentes imputados ao clube. 
 
1.2.1. Provas Nacionais 
 
Caso os clubes pretendam utilizar os seus bastidores, estes devem encontrar-se nas devidas condições e ser de 
formato, tipo e dimensões regulamentares, devendo os arqueiros da mesma categoria atirar em bastidores 
semelhantes em dimensão e material de suporte.  
 
Caso os clubes pretendam utilizar o seu material de campo, este deve ser de tipo semelhante ao utilizado na 
FPTA e de acordo com as regras FITA.  
 
Qualquer alteração ao tipo de bastidor ou de material de campo utilizado requer autorização prévia e expressa 
da FPTA. 
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A partir do momento em que estejam reunidas as condições para a utilização do software de organização e 
gestão de provas Ianseo, esta passará a ser obrigatória. Para a implementação deste software a FPTA criará um 
programa de formação e apoio aos clubes organizadores. 
 
Com o objetivo de uniformizar as provas do Campeonato Nacional, é obrigatória a utilização dos equipamentos 
electrónicos de controlo de tiro (Máquina de controlo de tempo, Semáforos e Relógio) a disponibilizar pela 
FPTA. Logo que se encontre operacional e devidamente testado, será também disponibilizado pela FPTA o 
sistema integrado de pontuações (PDA’s). 
 
1.2.2. Provas Locais 
 
É possível a utilização de bastidores de material diferente do utilizado pela FPTA, desde que por esta 
previamente autorizados pela FPTA, devendo tal facto ser claramente mencionado no regulamento da prova. 
 
Estes bastidores devem assegurar as condições exigíveis de segurança e estabilidade e encontrarem-se em 
estado de conservação que permita a sua utilização. 
 
Não é obrigatória a utilização de quaisquer equipamentos electrónicos de controlo de tiro. 
 
 
1.3. Árbitros 
 
A organização de provas implica a existência do seguinte quadro de arbitragem: 
 

a) Provas Locais: 1 árbitro + 1 controlador de tiro; 
b) Provas Nacionais até 40 participantes: 1 árbitro + 1 controlador de tiro. 
c) Provas Nacionais com mais de 40 participantes: 2 árbitros + 1 controlador de tiro. 

 
Para provas com mais de 70 participantes, recomenda-se a utilização de um árbitro adicional. 
 
O clube organizador disponibilizará o controlador de tiro, devidamente acreditado, sendo o seu nome indicado 
ao Conselho de Arbitragem e à FPTA com 5 dias de antecedência em relação à data da prova. 
 
Os árbitros de cada prova serão nomeados pelo Conselho de Arbitragem, e terão um valor fixo de 
compensação máxima para cada elemento, acrescido de compensação adicional dependendo da distância 
entre a sua morada de residência e a de realização da prova. 
 

i) Valor fixo de compensação máxima, até 100km de distância: 75€ 
 

ii) Compensação adicional máxima, por distância: 
100 a 150km: 20€ 
150 a 200km: 40€ 
Superior a 200km: 60€ 

 
Para que os clubes organizadores tenham custos idênticos com os árbitros, a compensação adicional pela 
distância entre a sua morada de residência e a de realização da prova será reembolsada pela FPTA ao clube 
organizador no momento do pagamento das taxas referidas em 3.1.  
 
A FPTA informará antecipadamente ao clube organizador, caso seja aplicável, qual a compensação adicional a 
atribuir a cada árbitro presente na prova.  
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1.4. Alvos 
 
Os clubes são responsáveis pela aquisição dos alvos necessários para as provas, assegurando a existência de 
alvos oficiais, dotados de licença FITA, em número suficiente para a regular realização da prova, incluindo a 
existência de alvos de reserva para substituição.  
 
É da exclusiva responsabilidade da equipa de arbitragem a verificação da autenticidade da licença FITA nos 
alvos, bem como a decisão e aplicação de critérios sobre a substituição de alvos.  
 
Os alvos usados são propriedade do clube responsável pela organização, podendo este dispor livremente deles 
no final da competição, excepto se por motivos requeridos pela arbitragem, seja necessário manter 
determinados exemplares. Nesse caso, essas unidades são perdidas a favor da FPTA. 
 
 
1.5. Prémios 
 
Em todas as provas, os prémios a atribuir aos atletas são responsabilidade do clube/entidade organizadora. 
 
 
2. INSCRIÇÕES E ALTERAÇÕES ÀS PROVAS  
 
2.1. Inscrições 
 
Os clubes responsáveis pela organização das provas podem determinar como prazo limite de inscrição em 
prova até às 21 horas do sexto dia útil anterior à data da realização da prova. (geralmente a 6ª feira da semana 
anterior à semana que precede a prova). 
 
Caso queiram, os clubes podem aproximar a data limite das inscrições em prova do dia de realização da 
mesma, mas ficam responsáveis por garantir que conseguem reunir todas as condições necessárias ao seu 
correto desenrolar. 
 
O material e serviços necessários à organização devem ser requisitados à FPTA até às 15 horas do quinto dia 
útil anterior à data da realização da prova. (geralmente a 2ª feira da semana que precede a prova). 
 
Nas provas do segmento Nacional, quando não for possível admitir todos os inscritos para competir em 
simultâneo, as inscrições serão aceites por ordem de chegada, devendo para o efeito o clube organizador 
manter um registo fidedigno de recepção das inscrições com indicação da hora de recepção.  
 
Nas provas do segmento Local, quando não for possível admitir todos os inscritos para competir em 
simultâneo, poderão ser realizadas duas voltas, o que deverá constar do respectivo regulamento de prova, que 
deverá indicar claramente o horário do início de cada volta. 
 
 
2.2. Valores das inscrições em prova para 2012 
 
Para a época desportiva de 2012 os valores máximos a cobrar aos participantes para inscrição em prova são os 
seguintes: 
 

Tipo de Prova Flechas / Robins / Juvenis Cadetes / Juniores Séniores / Veteranos 

Nacional 10€ 15€ 20€ 

Local 6€ 8€ 10€ 
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Os clubes responsáveis pela organização podem cobrar valores inferiores, ou mesmo não cobrar qualquer valor 
de inscrição, sendo sempre no entanto responsáveis pelo valor da taxa por atleta a pagar à FPTA. 
 
 
2.3. Cancelamento de provas 
 
Sempre que o clube organizador tenha menos do que 20 inscrições para uma determinada prova, ou fique 
impedido de a realizar por motivo de força maior, este poderá solicitar à FPTA o cancelamento da mesma, até 
ao quinto dia útil anterior à data da realização da prova. 
 
 
3. TAXAS E APOIOS DA FPTA 
 
3.1. Taxas FPTA por atleta inscrito 
 
Para a época desportiva de 2012 as taxas a pagar à FPTA, por arqueiro inscrito na prova, são os seguintes: 
 

Tipo de Prova Flechas / Robins / Juvenis Cadetes / Juniores Séniores / Veteranos 

Nacional 5€ 7€ 9€ 

Local 1€ 3€ 5€ 

 
O pagamento destas importâncias à FPTA deverá ser efetuado no prazo de 5 dias úteis após a data de 
realização da prova. Caso este prazo não seja cumprido, o clube e os seus arqueiros ficam inibidos de participar 
em competição até à regularização da dívida. 
 
 
3.2. Apoios da FPTA às Provas 
 
Na época desportiva de 2012, a FPTA disponibilizará os seguintes apoios à organização de provas: 
 

i) Utilização dos equipamentos propriedade da FPTA, conforme definido em 1.2; 
ii) Reembolso da compensação adicional aos árbitros pela distância entre a sua morada de 

residência e a de realização da prova, conforme definido em 1.3. 
 
 
4. NOTAS FINAIS 
 
4.1. Entrada em vigor 
 
As disposições presentemente anunciadas entram em vigor a 2 de Março de 2012. 
 
Consideram-se revogadas quaisquer disposições anteriores que se mostrem incompatíveis com as regras ou 
princípios constantes do presente comunicado. 
 
Qualquer disposição anterior que entre em contradição com os novos procedimentos deixa de ter validade. 
As disposições constantes do Manual de Organização de Provas deverão ser (encaradas) interpretadas à luz do 
que presentemente se dispõe. 
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4.2. Danos ocorridos em equipamentos propriedade da FPTA 
 
Os clubes organizadores são responsáveis pela boa utilização, preservação, acondicionamento, armazenagem e 
segurança de transporte dos equipamentos que sejam disponibilizados pela FPTA para as provas, e por 
qualquer circunstância que resulte na deterioração dos mesmos. 
 
 
4.3. Seguros 
 
O seguro desportivo contratado pela FPTA, aberto à adesão por parte dos agentes desportivos da modalidade, 
está, presentemente, limitado às coberturas mínimas legalmente exigidas não cobrindo, nomeadamente, os 
equipamentos dos agentes desportivos e situações de responsabilidade civil decorrentes de danos pessoais ou 
materiais causados a terceiros. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Pela Direcção da FPTA, 
 
 
 
 
 

Luís Vieira 
(Presidente da FPTA)

 
 


