
 

 
  

                                                                                                                                                    

           

Final Round - Individuais 
Campeonato Nacional de Tiro com Arco - Sala 2019/2020 

 
 
REGULAMENTO: 
 
Data: 1 março 2020 
 
Local:  
Pavilhão Municipal de Caneças 
Odivelas  
Rua Major Rosa Bastos, nº62 
1495-027 Caneças 
 
Coordenadas GPS:  
Latitude: 38.8084471 
Longitude: -9.2342465 
 
Informações FPTA:  
Tel. 21 4199028 – fpta@fpta.pt 
 
Prova: Eliminatórias de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da FPTA para o 
Final Round - Individuais Arco Recurvo e Arco Compound – 18 m com alvo triplo. 
 
Admissão: Os Arqueiros a indicar pela FPTA, de acordo com o Regulamento de Provas da FPTA, que serão 
automaticamente considerados inscritos. O valor da inscrição desta edição da prova será suportado pela FPTA. 
 
Cada atleta só poderá ser acompanhado pelo seu treinador ou dirigente do clube, devidamente acreditado. 
 
O nome do treinador ou dirigente do clube, acompanhante do atleta, deverá ser informado aos serviços 
administrativos da FPTA, no prazo máximo de 3 dias úteis após o recebimento da convocatória para o Final 
Round. Caso o acompanhante não possa comparecer na Prova, devido a situações excecionais, a alteração do 
nome do acompanhante deverá ser comunicada à equipa de arbitragem. 
 
Falta de Comparência: Para efeitos de aplicação do art.º 29º do ROQC, considera-se falta de comparência do 
atleta convocado a sua ausência na hora marcada para o início da cerimónia do hino nacional. 
 
Programa: 
 

09:00 Abertura do Campo de Tiro / revisão de material 
09:25 Hino Nacional com a presença dos Arqueiros participantes na Linha de Tiro  
09:30 Início dos 30 minutos de aquecimento. 
10:00 Meias-finais Individuais 
10:40 Confrontos entre o 3º e 4º Classificados Individuais 
11:20 
12:00 
12:20 
12:40 
13:00 
13:20 
14:00 

Finais Individuais RCS, RCH, RJS, RJH, RVS, RVH, CCS, CJH e CVH 
Finais Individuais CSS (serão realizadas filmagens) 
Finais Individuais CSH (serão realizadas filmagens) 
Finais Individuais RSS (serão realizadas filmagens) 
Finais Individuais RSH (serão realizadas filmagens) 
Entrega de prémios a todas as Categorias Individuais do Campeonato Nacional 
Final da Prova  

mailto:fpta@fpta


 

 
  

                                                                                                                                                    

           

 
 
Júri: A designar pelo Conselho de Arbitragem da FPTA.  
 
 
Equipamentos: 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 as 
normas da FPTA e WA em vigor. 


