
 

 

 

VII Troféu D. Maria Luísa Ermida- Centro Social de Prime 

 

3ª Prova do Campeonato Nacional de Sala de Tiro com Arco 2022/2023 
 
 

REGULAMENTO 
 
Prova: Campeonato Nacional de Indoor 2022/2023 composta por OPEN e ELIMINATÓRIAS. 
 

▪ OPEN:conforme o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da FPTA : Divisões Recurvo e 
Compound : 
 
–Flechas: 2x30flechas a 10m‐alvo de 80cm 
–Robins: 2x30flechas a 18m‐alvo de 80cm 
–Juvenis: 2x30flechas a 18m‐alvo de 40cm 
–Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos (Recurvo e Compound):2x30 flechas a 18m‐ alvo de 40cm (alvo 

triplo) 

–Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos (Barebow): 2x30 flechas a 18m – alvo de 40cm. 
 

▪ ELIMINATÓRIAS: conforme o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos da FPTA: 
- Recurvos: Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos 
- Barebow: Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos 

–SetSystem (5x3flechas) 
–Compounds: Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos 

–Cumulative System  (5x3flechas). 

–Tiro alternado apartir das meias‐finais. 
 

Data: 04 Dezembro 2022 

Local: Pavilhão Desportivo do Centro Social de Prime 
 
https://www.google.pt/maps/place/Pavilh%C3%A3o+Polidesportivo+de+Prime/@40.6360922,-
7.8447273,1211m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x29c4f8f59292263f!8m2!3d40.636126!4d-7.8425056 
 

Admissão:  A todos os arqueiros devidamente inscritos na FPTA na época de Sala 2022/2023. 
 

Inscrições: Até às 18horas de 28 de Novembro  para o endereço de email abaixo indicado. A receção das 
inscrições será confirmada por email de resposta. 

 

Email: arqueirosviseu@gmail.com 
Apoio e dúvidas: Rafael Oliveira nº: 938585491 |Luis Duarte :932875338 

 

Taxas de Inscrição: 
 

–Infantis (Flechas, Robins e Juvenis)–11€ 
– Cadetes e Juniores – 16 € 
–Seniores e Veteranos– 21€ 

 

Nota: Pagamento no local da prova (ou por transferência IBAN: PT50 0033 0000 45604365022 05). 

Todas as inscrições serão consideradas para efeito de cobrança se não forem desmarcadas até à data 
limite de inscrição. 

 

Há serviço de Bar. 

https://www.google.pt/maps/place/Pavilh%C3%A3o+Polidesportivo+de+Prime/@40.6360922,-7.8447273,1211m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x29c4f8f59292263f!8m2!3d40.636126!4d-7.8425056
https://www.google.pt/maps/place/Pavilh%C3%A3o+Polidesportivo+de+Prime/@40.6360922,-7.8447273,1211m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x29c4f8f59292263f!8m2!3d40.636126!4d-7.8425056


 

Programa: 

 
09h00–Abertura do Campo e Revisão de Material (facultativo) 
09h30–Início do Tiro Livre (3 séries de aquecimento) 
09h45–Início do Open 

–Intervalo de 15minutos (após as primeiras 30 flechas); 
–Intervalo entre Open e Eliminatórias de 45minutos; 
–Cerimónia de entrega de prémios nos escalões Infantis; 
–Início das Eliminatórias (Quartos de Final); 
–Cerimónia de Entrega de Prémios. 

 

Nota: Caso não seja possível se realizar uma ronda, a prova começará 1h mais cedo. 

 
Prémios: 

 

–Individuais: Medalhas para os 3 primeiros classificados em cada Divisão/Escalão. 
–Coletivos: Taça ou Troféu para: 

● 1ªEquipa em cada Divisão/Escalão. 

Júri de Arbitragem: A designar pela FPTA. 

Vestuário:Obrigatório o uso do equipamento do Clube e calçado desportivo adequado (sapatos de ténis). 
 

Regras de Tiro: 

 

Fase de Qualificação (Open)–90 segundos para atirar 3 flechas; 

Desempate (shot‐off) para acesso a eliminatórias –tiro simultâneo: 30 segundos para atirar 1 flecha; 

Quartos‐de‐final– tiro simultâneo :90 segundos para atirar 3 flechas; 

Desempate (shot‐off) em quartos‐de‐final–tiro simultâneo : 30segundos para atirar 1 flecha; 

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

Desempate (shot‐off) em meias‐finais e finais –tiro alternado : 20 segundos para atirar 1 flecha. 
 
 

Nota: Compete ao Júri de Arbitragem resolver qualquer caso omisso neste regulamento de acordo com os 

regulamentos da WA e FPTA em vigor. 

 
 


