NORMATIVES BÀSIQUES A MONTJUÏC.

A les instal·lacions del Camp Municipal de Tir amb Arc del Castell de Montjuic
(Barcelona) és poden practicar les següents modalitats de tir definides
per la World Archery www.worldarchery.org
- Tir amb Arc sobre Diana a l'Aire Lliure (Outdoor Target Archery), també
pot ser practicat a distancia Indoor o la que el monitor titulat consideri oportú.
- Tir de Camp (Field Archery), sempre sigui en els carrils habilitats, des
de la línia de tir única, en el mateix sentit que l'Outdoor, amb el objectiu a 130
cm del terra i en tir horitzontal sempre.
- Tir amb Arc Adaptat (Para-Archery).
Per això s'han de complir unes normes de tir i conducta que estan
reflectides al reglament de competició de la World Archery, que és d'obligada
lectura per tots els usuaris de la instal·lació:
Extractes del Llibre 3 (Outdoor) Capítol 12 sobre "Tir i Conducta" en el tir amb
arc:
Es mantindrà un ordre de tir per un director de tir (o organitzador).
No és pot tirar abans o després, ni fora de tanda.
No es pot aixecar l'arc fins que s'hagi donat l'ordre de tir (un sol cop de
xiulet).
No es pot anar a la línia de tir fins l'ordre d'avís. (dos cops de xiulet).
Els arquers d'arc adaptat son els únics que poden estar a la Línia de Tir
(no poden posar fletxa a la corda fins l'avís d'anar a la Línia de Tir).
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No molestar a la Línia de Tir, ni fer us pel davant de Línia d’Espera de
dispositius electrònics o auriculars, ni reductors del soroll, així com fer ús del
mòbil mentre es van a buscar fletxes.
No tocar material dels altres arquers, això vol dir també de fer ús de
tècniques perilloses a la línia de tir, fent cops laterals en el tir amb el braç de
l'arc, podent tocar el material de l'arquer veí.
No fer us de tècnica perillosa, a part del cops laterals descrits abans,
com tensar completament amb un angle superior per assolir l'objectiu. El tir
vertical o superior a 25º de l'horitzontal està completament prohibit. També es
considera tècnica perillosa la col·locació de l'arc en horitzontal o inclinat per
situar la fletxa a la corda o per tirar. No es poden tirar fletxes Flu-Flu.
Sempre es tirarà de la Línia de Tir cap endavant. En cap cas es pot tirar
en cap altre direcció.
No es pot fumar, ni fer us de cigarretes electròniques dins l'àrea dels
esportistes, això s'entén fins a més de 20 mts. darrera de la línia d'espera, per
raons de salut i imatge.
El nostre esport vetlla contra la lluita del dopatge, i per conseqüent no és
permès el consum de drogues, medicaments i productes inclosos dins la llista
WADA, durant les activitats tant de lleure, entrenament i competició del tir amb
arc (per tant el consum de l'alcohol no es permès dins la instal·lació en el
moments esmentats).
No es pot fer ús d'equipament contra reglament, així com l'ús d'arcs
artesanals fabricats per persones no autoritzades a fabricar-los (tots els arcs
fabricats han d'estar registrats pels seu fabricant, sent aquest autoritzat per la
Intervenció d'Armes de la Guardia Civil, que efectua les seves revisions
periòdiques al fabricant). Qualsevol usuari que no pugui demostrar la legalitat
del seu arc, pot ser posat en coneixement de l'autoritat competent.
No està permès l'ús de fletxes amb tub amb diàmetres superiors a 9.3
mm o sense punta ogival o cònica.
No està permès l'ús de buirac d'esquena. A l'outdoor sol es pot fer ús de
buirac de cintura o terra.
No està permès el vestuari d'estètica militar per la pràctica del tir amb
arc.
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No es pot tirar amb sandàlies o xancletes.
Recordem també algunes de les conductes antiesportives en el nostre esport i
que suposen l'expulsió immediata i en futurs esdeveniments:
- Tècnica perillosa
- Tirar abans o després del temps de tir.
- Tocar material aliè (també amb tècniques de tir)
- Tensar fora de LÍNIA DE TIR

Les funcions del director de tir, monitor (entrenador) o organitzador són:
- Controla inici i final del tir
- Indica quan es poden anar a buscar les fletxes
- Tir de la LÍNI DE TIR i després a Línia d’espera 5 mts
- Tibar l'arc sense interferir els altres arquers a Línia de Tir
- Fer us de xiulet o veu forta
- Atenció a la recuperació de fletxes
Absència del Director de Tir
Per a augmentar el nivell de seguretat, és obligatori, que tots els arquers de
la línia de tir, disparin i recullin les fletxes a la vegada evitant la situació
d’arquers disparant i altres recollint fletxes en el mateix moment,
independentment dels carrers a on es trobin. La cadència de tir podrà ser
regulada per un sistema electrònic: òptic /acústic, i en absència d’aquest
prevaldrà la cortesia arquera, per evitar esperes innecessàries als tiradors.
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També a les instal·lacions es tindrà en compte el "Protocolo abreviado de
seguridad, prevención y control de la RFETA" publicat el 23 d'abril de 2014
Aquest protocol que és d'obligada lectura i coneixement del usuaris contempla
els següents punts:
-

Mesures
Mesures
Mesures
Mesures

seguretat en instal·lacions esportives
contra conductes intolerables
control accés i permanència del públic
orientades a evitar l’exhibició de simbologia i missatges.

Per qualsevol dubte us podeu dirigir als tècnics presents al camp.
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