
 

 
  

                                                                                                                                                    

           

Torneio de Inverno FPTA – Sala 2020/2021 
3ª Prova – 6 de Fevereiro 2020 - GCV 

 
 
REGULAMENTO: 
 
Data: 6 Fevereiro 2020 
 
Local:  
Pavilhão Desportivo de Mindelo 
Vila do Conde 
Rua Via Circular, Mindelo  
Vila do Conde 4485-489 Portugal 
 
Coordenadas GPS:  
Latitude: 41.3088216 
Longitude: -8.7194735,255 
 
Informações GCV e FPTA:  
GCV: Tel. 252 633 362 (Luís Cruz) 
Email: gcvtirocomarco@hotmail.com  
FPTA: Tel. 21 4199028 
Email: fpta@fpta.pt 
 
Informação do Torneio: A FPTA com a colaboração dos clubes organizadores vai organizar um mini-torneio de 
Tiro com Arco, aberto a todos os escalões esquecidos pelas autoridades e impedidos de competirem no 
Campeonato Nacional, com a exceção dos escalões de juniores que serão reintegrados no C.N. de Sala 
2020/2021, a partir da 6ª Prova. 
 
As provas, em número de 2, decorrerão com uma divisão norte/sul de forma a evitar aglomeração de atletas e 
tomando a cidade de Coimbra como “divisão territorial” (a ATAAAC pode optar por fazer inscrição a norte/sul). 
 
Decorrerão 2 provas organizadas pelo ACC - Caldas da Rainha a 09/01/2021 e 20/03/2021 (sul) e 2 organizadas 
pelo GVC – Vila do Conde (norte) a 30/01/2021 e 06/02/2021 (norte). 
 
Tendo em conta o recolher obrigatório que impera em alguns concelhos, as provas decorrem ao sábado, no 
período da manhã.  
 
Os vencedores do torneio M/F, por escalão e divisão, apuram-se pelo total de pontos obtidos nas duas provas 
(sul/Norte), sendo o desempate, caso exista, feito pelas pontuações mais altas 10-9-8-7 etc, mantendo-se as 
distâncias e alvos do C.N. de Sala 2020/2021.  
 
Dado não se tratar de provas do Campeonato Nacional, mas sim de provas locais, o título de Campeão Nacional 
não existirá nesta época, levando os vencedores um pequeno troféu, medalha ou outro, simbólico da sua 
prestação. 
 
Não haverá a necessidade da figura do árbitro, ficando a resolução de algum diferendo a cargo do responsável 
local. 
 
A inscrição na prova tem um custo de 10.00€, repartida entre a FPTA e clube organizador em parte igual.  
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A inscrição deve ser efetuada pelo clube residente por e-mail diretamente para a FPTA (para 
tome.santana@fpta.pt ou fpta@fpta.pt), que tratará da elaboração das linhas de tiro, e enviará em formato PDF 
para o clube organizador, que deverá imprimir as mesmas de forma a serem preenchidas por 1 atleta apenas por 
bastidor, mantendo-se a regra que depois de assinada por todos os atletas fica com carácter final e 
responsavelmente aceite por todos. 
 
Os troféus, medalhas ou outros, serão entregues, ou enviados aos responsáveis dos clubes a seguir ao Final 
Round do C.N. de Sala 2020/2021, devendo cada clube fazer uma pequena cerimónia para entrega dos prémios 
com o devido registo fotográfico, de forma a evitar ajuntamentos. 
 
Mantêm-se as demais regras impostas de prevenção de propagação da pandemia, solicitando a todos os 
envolvidos a melhor atenção no cumprimento das mesmas. 
 
 
Prova: Indoor composta por OPEN de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da 
FPTA. 
 
Flechas: 2 X 30 flechas alvo 80 cm, a 10mts. 
Robins: 2 X 30 flechas alvo 80 cm, a 18mts. 
Juvenis: 2 X 30 flechas alvo 40 cm simples, a 18mts. 
Cadetes e Veteranos (Recurvo e Compound): 2x30 flechas alvo 40 cm triplo, a 18mts. 

Cadetes e Veteranos (Barebow): 2x30 flechas a18m‐alvo de 40cm. 

 
Admissão: Aos arqueiros devidamente inscritos na época desportiva 2020/2021 (federamento simples ou de 
competição), com exame médico desportivo válido. Cada atleta só poderá ser acompanhado pelo seu treinador, 
devidamente acreditado. 
 
 
No ato de inscrição devem assinalar a posição de tiro (direito ou esquerdo), bem como indicar o capitão de 
equipa. 
 
As inscrições estão abertas até às 18h00 do próximo dia 04/02/2021. 
 
Programa: 
 

08:30 Abertura do pavilhão com procedimentos sanitários de Covid-19, e encaminhamento dos atletas 
para a sua zona de segurança 

09:00 Revisão de material (facultativo)  
09:15 Início do treino livre (3 séries sem limite de flechas) 

 
Início da Prova: Após o treino livre.  
Intervalo: de 15 minutos no final das primeiras 30 flechas. 
 
Equipamentos: É obrigatório o uso do equipamento do clube assim como calçado desportivo adequado (sapato 
de ténis). 
 
Ponto único: Compete ao clube organizador resolver qualquer caso omisso neste regulamento de acordo com as 
normas da FPTA e WA em vigor. 
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