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6ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco 
Campo 2021-2022 

 
REGULAMENTO: 

 
 

Data: 26 Junho 2022 
 

Local:  
Campo de Futebol Manuel  
Assunção Coimbra – Rua  
Campo de Futebol, 2150-033 
Azinhaga do Ribatejo 
 
Coordenadas GPS: 
39.350798, -8.532504 
 
Informações / inscrições 
FPTA - Tel. 21 419 90 28 
Email: 
tome.santana@fpta.pt / 
fpta@fpta.pt 
 

 

Prova: Campeonato Nacional de Campo 2021-2022, composta por Open e Eliminatórias. 
 

Open de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da FPTA e Comunicados 03/2019 e 
16/2021: 

 

 Divisão Recurvo  

o Flechas 2x 36 flechas a 10m alvo 80cm 
o Robins 2x 36 flechas a 20m alvo 80cm 
o Juvenis 2x 36 flechas a 30m alvo 80cm 
o Cadetes e Veteranos 2x 36 flechas a 60m alvo 122cm 

o Juniores e Seniores 
 Divisão Compound 

2x 36 flechas a 70m alvo 122cm 

o Flechas 2x 36 flechas a 10m alvo 80cm 
o Robins 2x 36 flechas a 20m alvo 80cm 
o Juvenis 2x 36 flechas a 30m alvo 80cm 

o Cadetes, Juniores 2x 36 flechas a 50m alvo 80cm (6 zonas) 
Seniores e Veteranos   

 Divisão Barebow  

o Flechas 2x 36 flechas a 10m alvo 80cm 
o Robins 2x 36 flechas a 20m alvo 80cm 
o Juvenis 2x 36 flechas a 30m alvo 80cm 
o Cadetes a Veteranos 2x 36 flechas a 50m alvo 122cm 
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Eliminatórias de acordo com o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da FPTA e Comunicados 
03/2019 e 16/2021, para os escalões de Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos: 

 

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

 Individuais Divisão Barebow – Set System (5x 3 flechas) 

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

 Tiro alternado a partir das meias-finais 

 

Admissão: Todos os arqueiros devidamente inscritos, em competição, na FPTA para o Campeonato Nacional de 
Campo 2021/2022. 

 

Inscrições: Até às 17h00 do dia 20 de Junho de 2022, quinta-feira, via correio eletrónico para o endereço 
tome.santana@fpta.pt ou presencialmente junto dos serviços da FPTA. Serão consideradas para efeito de 
cobrança de taxa  todas as inscrições que não sejam canceladas até esta data. 
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Taxa de Inscrição: 

 Infantis (Flechas, Robins e Juvenis) – 10€ 

 Cadetes e Juniores – 15€ 

 Seniores e Veteranos – 20€ 

 

Pagamento: O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado no ato de inscrição. Os pagamentos por 
transferência bancária devem ser efetuados para o NIB 0035 0397 00016717431 93 e apresentados os 
comprovativos no ato de inscrição. 

 
Programa: 

 
08:30 Abertura do Campo de Tiro / revisão de material 
09:00 Início do tiro livre (3 séries de aquecimento) 

 Open (intervalo de 15 min entre após as primeiras 36 flechas) 
 Intervalo entre Open e Eliminatórias de 30 minutos 
 Aquecimento (2x 3 flechas) 
 Quartos-de-final 
 Meias-finais 
 Finais e confrontos de atribuição do 3º/4º lugar 
 Entrega de prémios aos 3 primeiros classificados individuais de cada categoria 

 
Júri: A designar pelo Conselho de Arbitragem da FPTA. 

 

Equipamentos: É obrigatório o uso do equipamento do clube assim como calçado desportivo adequado (sapato 
de ténis). 

 
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 uma 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. 
 
Informações adicionais: Haverá serviço de bar: bifanas à Melo, bolos à Márcia, croquetes, rissóis, baguetes 
rústicas, cervejas, sumos, águas e café. 
 


