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10ª Prova do Campeonato Nacional de Sala de Tiro com Arco 

2021/2022 

Data: 13 de Março de 2022 

 

Local: 

 

Pavilhão da Escola Secundária Seomara da Costa Primo 

Coordenadas GPS: N 38° 45' 34.59'' W 9° 14' 53.48'' 

Prova: 

 

Campeonato Nacional de Sala Época 2021/2022, composta por Open e 

Eliminatórias 

 

Regulamento 

Open de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da Federação 

Portuguesa de Tiro com Arco e Comunicado 16/2021 de 3 de Setembro de 2021: 

 

Divisões 

Compound 

e Recurvo 

• Flechas: 2x30 flechas a 10m alvo de 80cm 

• Robins: 2x30 flechas a 18m alvo de 80cm 

• Juvenis: 2x30 flechas a 18m alvo de 40cm 

• Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos: 2x30 flechas a 18m alvo de 40cm 

(alvo triplo) 

Divisão 

Barebow 

• Flechas: 2x30 flechas a 10m alvo de 80cm 

• Robins: 2x30 flechas a 18m alvo de 80cm 

• Juvenis: 2x30 flechas a 18m alvo de 40cm 

• Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos: 2x30 flechas a 18m alvo de 40cm 

 

Eliminatórias de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da 

Federação Portuguesa de Tiro com Arco e Comunicado 16/2021 de 3 de Setembro de 2021 para 

os escalões de Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos: 

• Individuais Divisões Recurvo e Barebow: Set System (5 x 3 flechas) 

• Individuais Divisão Compound: Cumulative System (5 x 3 flechas) 

Tiro alternado a partir das meias-finais 

https://www.princeville-capital.com/
https://www.oramix.com/
http://www.proflecha.pt/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17_lU0PSxHC8DuM-bEj4Viiue7j8&usp=sharing
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Regras de Tiro: 

• Fase de qualificação (Open): 2 minutos para atirar 3 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). 

 

O presente regulamento é complementado pelo Regulamento Sanitário de Competições na 

Pandemia Covid-19 (disponível em https://www.fpta.pt/wp-content/uploads/2020/11/2020.11.10-

Regulamento-Sanitário-de-Competições-na-Pandemia-COVID-19.pdf). 

 

Programa 

08h00 Abertura do campo e Revisão de Material (facultativo). 

08h30 Início do tiro livre (3 séries de aquecimento); 

Início do Open (Intervalo de 15 minutos (após as primeiras 30 flechas); 

 Intervalo de 30 minutos entre Open e Eliminatórias; 

Cerimónia de Entrega de Prémios nos escalões de Infantis; 

Inicio das Eliminatórias (Quartos de Final, Meias-finais e Finais); 

Cerimónia de Entrega de Prémios. 

 

Caso se verifique a necessidade da realização de dois Opens: 

07h30 Abertura do campo e Revisão de Material (facultativo). 

08h00 - Início do tiro livre Open A (3 séries de aquecimento); 

- Início do Open A (Intervalo de 15 minutos (após as primeiras 30 flechas); 

- Início do tiro livre Open B (3 séries de aquecimento); 

https://www.princeville-capital.com/
https://www.oramix.com/
http://www.proflecha.pt/
https://www.fpta.pt/wp-content/uploads/2020/11/2020.11.10-Regulamento-Sanitário-de-Competições-na-Pandemia-COVID-19.pdf
https://www.fpta.pt/wp-content/uploads/2020/11/2020.11.10-Regulamento-Sanitário-de-Competições-na-Pandemia-COVID-19.pdf
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- Início do Open B (Intervalo de 15 minutos (após as primeiras 30 flechas); 

- Intervalo de 30 minutos entre Open e Eliminatórias; 

- Cerimónia de entrega de prémios nos escalões de Infantis; 

- Início das Eliminatórias (Quartos de Final, Meias-finais e Finais); 

- Cerimónia de Entrega de Prémios. 

 

Admissão 

A todos os arqueiros devidamente inscritos na Federação Portuguesa de Tiro com Arco, na época de 

Sala 2021/2022. 

 

Inscrições e pagamento 

 

Inscrição 

Até às 20:00 horas do dia 6 de Março de 2022, via correio electrónico preferencialmente, ou por 

telefone para um dos seguintes contactos: 

• Secção de Tiro com Arco Real Sport Clube: tiro.com.arco.rsc@gmail.com (Preferencial) 

• João Gutierrez: gutierrez.joao@gmail.com; Telemóvel: 960 123 889 

 

Pagamento 

Para além de pagamento no dia da prova (em numerário ou multibanco), o mesmo também poderá 

ser realizado antecipadamente através de Transferência Bancária para: 

Caixa Geral de Depósitos 

IBAN: PT 50 0035 0446 0001 6093 2305 5 

BIC/SWIFT: CGDIPTPL 

 

Se optar por esta modalidade de pagamento deve enviar o respectivo comprovativo de pagamento 

no momento da inscrição para o e-mail tiro.com.arco.rsc@gmail.com. 

 
  

https://www.princeville-capital.com/
https://www.oramix.com/
http://www.proflecha.pt/
mailto:tiro.com.arco.rsc@gmail.com
mailto:gutierrez.joao@gmail.com
mailto:tiro.com.arco.rsc@gmail.com
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Taxa de inscrição 

• Infantis (Flechas, Robins e Juvenis): 10 € 

• Cadetes e Juniores: 15 € 

• Seniores e Veteranos: 20 € 

 

Todas as inscrições serão consideradas para efeito de cobrança, se não forem desmarcadas até à 

data limite de inscrição. 

 

Emissão de factura 

Os clubes que pretendam que seja emitida factura devem obrigatoriamente no momento da sua 

inscrição indicar os seguintes dados: Nome, Morada e Nº de contribuinte. 

A factura será remetida após a realização da prova por correio electrónico. 

 

Prémios 

• Individual: Medalhas para os 3 primeiros classificados em cada Divisão/Escalão. 

• Coletivos: Taça ou Troféu para a 1ª Equipa em cada Divisão/Escalão. 

• Coletivos Equipas Mistas: Taça ou Troféu para a 1ª Equipa em cada Divisão/Escalão. 

 

Júri de Arbitragem 

A designar pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Tiro com Arco. 

 

Vestuário 

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 os 

regulamentos da World Archery e Federação Portuguesa de Tiro com Arco em vigor. 

 

https://www.princeville-capital.com/
https://www.oramix.com/
http://www.proflecha.pt/

