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Prova do Campeonato Nacional de Sala de Tiro com Arco 

2019/2020 

Data: 17 de Novembro de 2019 

Local: Pavilhão Municipal Eduardo Mansinho 

Morada: Av. Zeca Afonso s/n, 8800-741 Tavira 

Coordenadas GPS:  

 Lon: 07 38'28.67''W 

 Lat: 37 07'55.92"N 

Prova:     

Campeonato Nacional de Sala Época 2019/2020, composta por Open e 
Eliminatórias 

Regulamento: 

Open de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos 
da Federação Portuguesa de Tiro com Arco:  

 
Divisões Compound e Recurvo 

    Flechas: 2x30 flechas a 10m alvo de 80cm  

 Robins: 2x30 flechas a 18m alvo de 80cm  

 Juvenis: 2x30 flechas a 18m alvo de 40cm  

 Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos: 2x30 flechas a 18m 

alvo de 40cm (alvo triplo)  

  

T IR O C O M AR C O
C l u b e  .V e l a  .T a v i r a .
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Eliminatórias de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros 

Competitivos da Federação Portuguesa de Tiro com Arco:  

Divisão Compound  

Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos Cumulative System, 5 séries de 3 

flechas  

Divisão Recurvo  

Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos Set System, à melhor de 5 séries de 3 

flechas  

Tiro alternado a partir das meias-finais 

 Nota: Em todas as eliminatórias atiram 2 arqueiros por bastidor. 

  

Regras de Tiro:  

 Fase de qualificação (Open): 2 minutos para atirar 3 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. 
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 Programa 

08h00 - Abertura do campo e Revisão de Material (facultativo).  

08h30 - Início do tiro livre (3 séries de aquecimento);  

            - Início do Open (Intervalo de 15 minutos após as primeiras 30 flechas); 

            - Intervalo de 30 minutos entre Open e Eliminatórias; 

             - Cerimónia de entrega de prémios nos escalões de Infantis;  

             - Inicio das Eliminatórias (Quartos de Final, Meias-finais e Finais);  

             - Cerimónia de Entrega de Prémios.  

 

Caso se verifique a necessidade da realização de dois Opens:  

07h30 - Abertura do campo e Revisão de Material (facultativo).  

08h00 - Início do tiro livre Open A (3 séries de aquecimento);  

              - Início do Open A (Intervalo de 15 minutos (após as primeiras 30 flechas); 

                 - Início do tiro livre Open B (3 séries de aquecimento); 

                 - Início do Open B (Intervalo de 15 minutos (após as primeiras 30 flechas); 

                   - Intervalo de 30 minutos entre Open e Eliminatórias;  

                   - Cerimónia de entrega de prémios nos escalões de Infantis; 

                   - Inicio das Eliminatórias (Quartos de Final, Meias-finais e Finais); 

                  - Cerimónia de Entrega de Prémios Real Sport Clube Tiro com Arco  

Admissão 

 A todos os arqueiros devidamente inscritos na Federação Portuguesa de Tiro com 

Arco, na época de Sala 2019/2020.  
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Inscrições 

 Até às 18:00 horas do dia 11 de Novembro de 2019,  

Via correio eletrónico (preferencialmente) ou por telefone para um dos seguintes 

contactos: 

  A/c Secção de Tiro com Arco CVT:  cvela.tavira1975@gmail.com 

  Paulo Viegas: pauloviegas.tavira@gmail.com 

 Filipe Marques: flipoidix@gmail.com (Preferencial); 

 Telemóvel: 964 135 594 (Paulo) 
                    917 001 001 (Filipe) 
 
Para além de pagamento no dia da prova, o mesmo também poderá ser realizado 

antecipadamente através de Transferência Bancária para: 

 

 Caixa Geral de Depósitos 

 IBAN: PT 50 0035 0807 00026158431 84 

BIC/SWIFT: CGDIPTPL 

 

Se optar por esta modalidade de pagamento deve enviar o respetivo comprovativo de 

pagamento no momento da inscrição para o e-mail cvela.tavira1975@gmail.com 

 

Os clubes que pretendam fatura devem obrigatoriamente no momento da inscrição 

indicar os seguintes dados: 

 Nome, Morada e Nº de contribuinte.  

Taxa de inscrição: 

 - Infantis (Flechas, Robins e Juvenis): 10 €  

 - Cadetes e Juniores: 15 € 

 - Seniores e Veteranos: 20 € 

 Todas as inscrições serão consideradas para efeito de cobrança, se não forem 

desmarcadas até à data limite de inscrição.  
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Prémios  

 Individual: Medalhas para os 3 primeiros classificados em cada Divisão/Escalão. 

 Coletivos: Taça ou Troféu para a 1ª Equipa em cada Divisão/Escalão.  

 

Júri 

 A designar pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Tiro com Arco.  

 

Vestuário 

 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 os regulamentos da World Archery e Federação Portuguesa de Tiro com 

Arco em vigor. 

 

O Presidente do Clube de Vela de Tavira 

 

 

 

(Fernando Rodrigues) 

 


