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REGULAMENTO: 

 

DESIGNAÇÃO: 8ª. Prova de Sala de Tiro com Arco 

DATA: 7 de fevereiro de 2021 

LOCAL: Pavilhão Desportivo de Mindelo, Vila do Conde, Rua da Fonte (junto às Piscinas 

de Mindelo). https://goo.gl/maps/fUcx62XpemFdhqVM9  

41°18'31.9"N 8°43'13.0"W 

 

PROVA: Indoor 18 metros (Com Eliminatórias).  

 Flechas: 2 X 30 flechas alvo 80 cm, a 10 metros.  

 Robins: 2 X 30 flechas alvo 80 cm, a 18 metros.  

 Juvenis: 2 X 30 flechas alvo 40 cm simples, a 18 metros.  

 Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos: 2x30 flechas alvo 40 cm triplo, a 18 metros.  

 Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos (Barebow): 2x30 flechas a18m‐ alvo de 

40cm. 

 

Eliminatórias: Apenas para os escalões WA (Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos), em ambas 

as Divisões.  

 

Divisão Recurvo e Barebow - Set System (à melhor de 5 séries de 3 flechas).  

Divisão Compound - Cumulativ System (5 séries de 3 flechas pontuáveis)  

Tiro alternado a partir das Meias Finais.  

 

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

 

ADMISSÃO: A todos os arqueiros devidamente inscritos na FPTA, em todos os escalões e 

categorias.  

 

INSCRIÇÕES: Até às 23:59 horas do dia 1 de fevereiro de 2021 (Não serão aceites 

inscrições após este prazo). 

 

As inscrições poderão ser realizadas, por qualquer dos seguintes meios:  

E-mail: gcvtirocomarco@hotmail.com (preferência) ou SMS 965148696 

ou pelo 252 633 362 

 

TAXAS: Infantis: 10 € Cadetes e Juniores: 15 € Seniores e Veteranos: 20 €  

 

Por transferência bancária: (Banco Santander) 

NIB: PT50 0018 0253 0020 0024 3836 9 

É obrigatório enviar para o e-mail do Clube (ginasioclubevilacondense@gmail.com) o 

comprovativo da transferência, com a indiciação do nome do Clube e da respectiva 

Prova. 

 

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

desmarcadas até à data limite de inscrição.  

 

Nota: No ato de inscrição devem assinalar a posição de tiro (direito ou esquerdo), bem como 

indicar o capitão de equipa. 

NOTA IMPORTANTE: a abertura aos escalões não seniores estará dependente da alteração do 

disposto do Dec. Lei 9/2020. A FPTA fará comunicado sobre o assunto aos clubes. 

 

https://goo.gl/maps/fUcx62XpemFdhqVM9
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Programa:  

 

08H30-Abertura de Pavilhão receção aos atletas ( Protocolo Covid 19) 

09h00 Abertura do campo e revisão do material (facultativo). 

09h30 Inicio do tiro livre (3 séries - 120 segundos, sem limite de flechas). 

 Inicio da Fase do Open 

 Intervalo de 15 minutos no final das primeiras 30 flechas. 

 Intervalo entre Open e Eliminatórias de 60 minutos. 

 Entrega de prémios para os Escalões Infantis (Flechas, Robins e 

 Juvenis) no final do Open. 

 Inicio da Fase de Eliminatórias (quartos de final). 

 Entrega de Prémios para os Escalões WA (de Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos). 

  

PRÉMIOS: Para os 3 primeiros Individuais e para a primeira Equipa de cada Divisão, Categoria e 

Sexo.  

 

ARBITRAGEM: A nomear pela direção da FPTA.  

 

EQUIPAMENTO: 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: 

a. Fase de qualificação (Open) – 2 minutos para atirar 3 flechas; 

b. Desempate (shot-off) para acesso a eliminatórias – tiro simultâneo – 40 

segundos para atirar 1 flecha; 

c. Quartos de final – tiro simultâneo – 2 minutos para atirar 3 flechas; 

d. Desempate (shot-off) quartos de final – tiro simultâneo – 40 seg. - 1 flecha; 

e. Meias finais e finais – tiro alternado – 20 segundos para atirar 1 flecha; 

f. Desempate (shot-off) meias finais e finais – tiro alternado – 20 seg. -1 flecha. 
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Vindo do Norte  - Saída  14 
 

 
 

Vindo do SUL - Saída 13 

 

 


