
 
 
* Real Decreto 137/1993, de 29 de enero 

El manteniment i la renovació de la Llicència d’Armes tipus “F” obliga a realitzar anualment activitat 

esportiva reglada de caràcter local, autonòmic o nacional, sense que puguin transcórrer més de 

dotze mesos entre dues tirades.  

Recordem que l’ article 138.2 del vigent Reglament d’Armes* diu: “Aquellos deportistas que, salvo 
casos de fuerza mayor, no hayan desarrollado durante un año actividades deportivas, perderán la 
licencia F de armas, debiendo depositar sus armas y licencias en la Intervención de Armas (…)”.  
Els entrenaments controlats són activitat esportiva reglada de caràcter local. 

• La realització periòdica d’entrenaments controlats és activitat esportiva reglada suficient per 

a la renovació de la Llicència tipus “F” 3a. categoria. 

• La renovació de les Llicències tipus “F” de 2a. i 1a. categoria: a més de l’activitat esportiva 

reglada periòdica, requereix participar, almenys un cop durant el període de validesa de la 

llicència, en competicions de caràcter autonòmic pel que fa a les de 2a. categoria i nacional 

per a les de 1a. categoria, havent de superar les puntuacions mínimes  establertes, amb 

l’excepció de la categoria de Veterans que no requereix mínim de puntuació.  

 

              Qualsevol dubte que tingueu us el podem aclarir a la nostra oficina. 

 

Amb l’objectiu de facilitar als nostres socis la pràctica de l’activitat esportiva necessària, es 

realitzaran entrenaments controlats, sota la supervisió d’un àrbitre federat, de dimarts a divendres 

en els següents horaris:  

• de 17:00 a 18:00 hores entrenament de Pistola Foc Central, Pistola Esportiva i Cartutxeria 

Metàl·lica  

• de 18:00 a 19:00 hores entrenament de Pistola Standard 

• de 19:00 a 20:00 hores entrenament de Pistola 9mm. 

      Tanmateix, en les dates i horari indicats tot seguit:   

 MATÍ:   
de 10 a 13 hores 

TARDA:  
de 16 a 19 hores 

Gener Dia 18 Dia 15 

Febrer Dia 15 Dia 5 

Març Dia 15 Dia 5 

Abril Dia 12 --- 

Maig Dia 17 Dia 7 

Juny Dia 14 --- 

Juliol Dia 12 Dia 2 

Setembre Dia 13 Dia 17 

Octubre Dia 18 Dia 8 

Novembre Dia 15 Dia 12 

Desembre --- Dia 1o 

 

             Els entrenaments controlats tenen un preu d’inscripció de 10€. 


