
 ACC  Arco Clube das Caldas – CALDAS DA RAINHA 
fundado em 13 fevereiro de 1978 

 

 

1.ª prova do campeonato nacional de tiro com arco de campo 2020/2021 

XI TORNEIO DA LIBERDADE 

 
REGULAMENTO: 
 
Data: 18 de abril de 2021 

Local: Campo de Rugby – Complexo Desportivo Municipal 

Informações/inscrições: email: arco.clube.caldas@gmail.com (preferencial)               

            telefone:  968 661 666 

Prova: Campeonato Nacional de Campo 2020/2021, composta por Open e Eliminatórias. 

Open de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da FPTA e Comunicado 09/2020 

comum às Divisões Recurvo,  Compound e Barebow: 

  

Divisão Recurvo 

o Flechas 2x36 flechas a 10m alvo de 80cm 

o Robins 2x36 flechas a 20m alvo de 80cm 

o Juvenis 2x36 flechas a 30m alvo de 80cm 

o Cadetes e Veteranos 2x36 flechas a 60m alvo de 122cm 

o Juniores e Seniores 2x36 flechas a 70m alvo de 122cm 

Divisão Compound 

o Flechas 2x36 flechas a 10m alvo de 80cm 

o Robins 2x36 flechas a 20m alvo de 80cm 

o Juvenis 2x36 flechas a 30m  alvo de 80cm 

o Cadetes a Veteranos 2x36 flechas a 50m alvo de 80cm (6 zonas) 

Divisão Barebow 

o Flechas 2x36 flechas a 10m alvo de 80cm 

o Robins 2x36 flechas a 20m alvo de 80cm 

o Juvenis 2x36 flechas a 30m  alvo de 80cm 

o Cadetes a Veteranos 2x36 flechas a 50m alvo de 122cm 

 

Nota: os bastidores estarão distanciados 3m entre si (centro a centro) e os arqueiros atirarão 2 em cada 

bastidor por série (A/B e C/D). 

 

Eliminatórias de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da FPTA e Comunicado 

09/2020 para os escalões de Cadetes a Veteranos: 

o Individuais Divisão Recurvo – Set System (5 x 3 flechas) 

o Individuais Divisão Compound – Cumulative System (5 x 3 flechas) 

o Individuais Divisão Barebow – Set Sistem (5 x 3 flechas) 

o Tiro alternado a partir das meias-finais 

mailto:arco.clube.caldas@gmail.com


Admissão: Todos os arqueiros devidamente inscritos na FPTA, com federamento de competição para a 

época desportiva de 2020/2021. 

Inscrições: Até às 22:00 horas do dia 12 de Abril de 2021, segunda-feira, via correio eletrónico 

preferencialmente ou por telefone.  

Taxa de inscrição: 

o Infantis –  10€ 

o Cadetes e Juniores –   15€ 

o Seniores e Veteranos –  20€ 

Pagamento: O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado até ao momento que antecede o início 
da prova, junto do secretariado. Os pagamentos por transferência bancária devem ser efetuados para o 

NIB: 0035 0183 000437816309 4 da CGD e apresentado o comprovativo no ato da confirmação, 

na prova ou enviado por email (forma preferencial). 
 
 
Programa: 
 

08:30 Abertura do campo de tiro; 

08:40 Revisão de material;  

09:00 Início das 3 séries de aquecimento, sem limite de flechas  

 Open (intervalo de 15 minutos após as primeiras 36 flechas) 

 Intervalo de 30 minutos entre o Open e as Eliminatórias 

 Aquecimento (2 x 3 flechas) 

 Quartos de final 

 Meias finais 

 Finais para ouro(1.º e 2.º) e bronze (3.º e 4.º) 

 Cerimónia de entrega de prémios. 

Prémios: 

o Individuais: medalhas aos 3 primeiros classificados em cada divisão/escalão 

o Coletivos:  

o taça para a 1.ª equipa em cada divisão/escalão (para a equipa contam os três melhores resultados). 

Medalhas para os arqueiros que compõem a equipa; 

o taça para a 1.ª equipa mista em cada divisão/escalão (para a equipa contam o melhor resultado 

masculino e o melhor resultado feminino). Medalhas para os arqueiros que compõem a equipa; 

 

Equipa de Arbitragem: A designar pelo Conselho de Arbitragem da FPTA. 

Vestuário: É obrigatório o uso do equipamento do clube, assim como calçado desportivo adequado. 
 

Regras de tiro: 

Fase de qualificação (Open) – 4 minutos para atirar 6 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 



 

Ponto único: Compete ao Júri de Arbitragem resolver qualquer caso omisso neste regulamento de 
acordo com as normas da FPTA e WA em vigor. 
 
 
 
Prova sob a égide da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 
E com o apoio de: 

 
 

 
 

reformulado para aprovação a 06/04/2021 


