
Competição Regional Madeira 2018-2019 – Campo - Arco Recurvo 
 

Regulamento – 6.ª Prova Campo   

Data: 1 julho de 2019 

Local: Campo de Futebol de Santana 

Organização: Clube Aventura da Madeira 

 Prova: Competição Regional Madeira de Campo 2018/2019, prova Local, composta por fase Open de 2 vezes 36 
flechas, com participação exclusiva a arqueiros federados: 

Divisão Recurvo  

- Juniores, Séniores 2x36 flechas a 70m alvo 122cm – 6 flechas 

- Flechas 2x36 flechas - 10 metros alvos 80cm 

- Robins 2x36 flechas – 20m alvos 80cm 

- Juvenis 2x36 flechas – 30m alvos 80cm 

- Cadetes 2x36 flechas - 60m alvo 122cm 

- Promoção 10m 2x36 flechas – Alvo 60cm 

- Promoção 30m 2x36 flechas – Alvo 40cm 

** Caso o número de arqueiros/arqueiras inscritas até ao prazo limite seja superior a 3 em cada género a prova de 
promoção será divida por género. 

Admissão: A todos os arqueiros devidamente inscritos na FPTA, na época de Campo 2018/2019. 

Inscrições: Até às 24 horas do dia 27 de junho de 2019, on-line no sítio na internet: www.arco.camadeira.com 
preenchendo os seguintes dados: Nome do Arqueiro; Escalão; Clube; N.º FPTA, contato. 

Taxa de Inscrição 

-Todas as categorias – 3 €  

Todas as inscrições serão consideradas para efeito de cobrança, se não forem desmarcadas até à data limite de 
inscrição – quarta-feira antes da data da prova. 

Programa 

09h00 – Concentração dos Arqueiros 

09h20 – Início tempo de aquecimento/afinação do equipamento** 

10h00 – Início da Competição 

- Intervalo de 15 minutos (após as primeiras 36 flechas); 

13h00 – Previsão Cerimónia de Entrega de Prémios. 

** tempo de aquecimento máximo 40min, poderá ser inferior, para ajustar ao tempo para atirar uma série 

Prémios 

Individual – Medalhas, para os 3 primeiros classificados de cada Escalão.  

Vestuário 

 Equipamento desportivo, calçado desportivo adequado (calçado desportivo, sapatilha). 

Regras de Tiro 

OPEN – 4 minutos para atirar 6 flechas nos escalões Cadetes, Juniores, Seniores e Promoção 30m, e nos escalões de 
Flechas, Robins, Juvenis e Promoção 10m. Nota: poderá haver ajustamento a esta regra mediante a disponibilidade 
do material (arqueiros/organização). 

Acesso à participação – Apresentação de Cartão FPTA válido ou fazer prova de filiação. 

http://www.arco.camadeira.com

