
 

 

Tiro com Arco - 9ª Prova Sala – Competição Regional 2019/2020 

Organização: Clube Aventura da Madeira 

Data: 23 Fevereiro 2020 

Local: Pavilhão da Ribeira Brava 

Programa 

9h10 - Abertura do campo e Revisão de Material (facultativo). 

09h30 - Início do tiro livre (3 séries de aquecimento); 

10h00 - Início do Open (Intervalo 20 minutos após as primeiras 30 flechas); 

13h00 – Previsão Final e Cerimónia de Entrega de Prémios 

 

Regulamento 

Tipo de Prova 

Open – 60 flechas (2x 30 flechas) / Divisão: Arco Recurvo 

Regras de Tiro: 

Open: 2 minutos para atirar 3 flechas; 

Admissão 

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

na época 2019/2020 – Mediante apresentação cartão FPTA válido ou informação FPTA 

equivalente. 

Escalões 

• 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) 

*Escalão único misto ** Escalão por género Masculino e Feminino 

Estarão disponíveis duas provas abertas a todos os escalões/Géneros – Promoção 10 

metros e Promoção18 metros, alvos simples de 40cm. 

Inscrições 

Até às 24:00 horas do dia 19 fevereiro de 2020, on-line no sítio na internet: 



 

www.arco.camadeira.com preenchendo os seguintes dados: Nome do Arqueiro; 

Escalão; Clube; N.º FPTA. 

Taxa de Inscrição 

-Todos os escalões e provas – 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 – 19 

de Fevereiro de 2020. 

Prémios 

Medalhas para os 3 primeiros classificados em cada Escalão / Prova. 

Vestuário 

Preferencialmente do clube, equipamento e calçados desportivos adequados. 

Ponto único 

Todos os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelo árbitro em 

conjunto com os representantes dos clubes e em recurso, pela Federação Portuguesa 

de Tiro Com Arco. 


