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A Federação Portuguesa de Tiro com Arco implementou medidas de precaução para a prática de tiro 

com arco de forma a limitar a  propagação do Covid-19. 

 
As diretrizes a seguir são adicionais às da Direção Geral de Saúde (DGS). 

Mantenha uma distância de pelo menos 
2 m entre cada arqueiro. 

Um arqueiro por bastidor 
Em cada bastidor só poderá 
atirar um arqueiro. 

Arco e restante material 
Use apenas o seu equipamento pessoal e 
não o empreste a outro arqueiro. 

Tiro individual apenas 
A prática é limitada ao tiro individual. 
Não é permitido nenhum contato com 
outros arqueiros. 

Vestuário 
A troca de vestuário deverá ser feita em 
casa. 
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Respeitar os horários 
Chegar cedo ao campo, com o mínimo 
de 5 minutos antes do treino. 

Para aceder ao campo deverá ser 
efetuada a reserva com 3 dias de 
antecedência. 

 

Os agrupamentos deverão ser limitados. 
Estão apenas disponíveis WC para uso. 

Bebidas e alimentação 
Trazer de casa a sua alimentação e 
bebidas, e não compartilhar com outros 
arqueiros. 
 

Respeitar as medidas sanitárias 
O uso de uma máscara fora do período 
de tiro e o uso de luvas são 
recomendados para executar as tarefas 
de abertura e fecho de instalações. 

Limitar o contacto com o material 

Evite o contato com equipamentos 
compartilhados sem lavar e desinfetar 
previamente as mãos. 

Acesso ao campo 
O acesso ao campo é permitido 
apenas para atletas e treinadores. 
Auxiliares só são permitidos nos 
treinos com menores ou pessoas 
com deficiência. 

Acesso às instalações sanitárias   
Lave as mãos com sabão ou gel 
desinfetante antes e após o treino. 

Restantes instalações encerradas 

PRÁTICA DE TIRO COM ARCO 

Distanciamento 

ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

Reserva de linhas de tiro 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional visite o site da Federação Portuguesa de Tiro com Arco 

www.fpta.pt  

REGRAS DE SEGURANÇA   

Tiro com Arco 

Caso alguma pessoa tenha sintomas do Covid-19, na utilização no campo, deverá dirigir-se para 

a Sala de Isolamento do Complexo de Piscinas, e contactar o Responsável Clínico do Jamor: 

Dr. João Beckert: CAR.ServicosClinicos@ipdj.pt   | 214 156 400 
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