
NORMES D’ INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ EN ELS CONCURSOS ANY 
2022 

 

 
 

Podran participar tots e ls Socis que estiguin en possessió del rebut en curs i  de la Llicència Federativa 
del present any. 

 
La inscripció a les tirades haurà de fer-se personalment, per telèfon o correu electrònic. Quan la inscripció 
es faci per telèfon o per correu electrònic, s’haurà de facilitar un número de targeta de crèdit o domiciliació 
bancària.  
Les inscripcions quedaran tancades el divendres anterior a la competició a les 12 hores. Quan aquest 
divendres sigui festiu, es tancarà el dia laborable anterior a la mateixa hora.  

 
Es podran inscriure el mateix dia de la tirada sempre que hi hagi disponibilitat de llocs lliures (inscripció amb 
el mateix import). Quan la tanda o tandes estiguin complertes no s’admetran noves inscripcions.  

 
Serà imprescindible que la inscripció estigui abonada per poder participar a la competició. 

 

 

L’import de la inscripció per les tirades socials és de 8,00 €. En aquestes tirades s’estableix una 
classificació independent per a cada categoria. Els tiradors Juniors adscrits a l’escola no paguen inscripció 
sempre que participin en la seva categoria i han d’estar inscrits. 

 
L’import de la inscripció per les tirades socials a la Galeria de 10m de blancs electrònics és de 10,00 € 
per a Sèniors, Veterans i Dames i de 5,00 € per a Juniors i Joves Promeses no adscrits a l’escola. 

 
Tot tirador que ho desitgi, podrà abonar-se a totes les tirades socials que es facin durant l’any en curs dins d’una 
mateixa modalitat i categoria en la que vulgui participar, previ pagament de 26 € per modalitat, amb l’excepció 
en Armes Històriques (incloent Pistola històric militar) que en cada tirada social a partir de la tercera modalitat 
es paga el 50% de la inscripció. 

 

 

L’abonament de les tirades socials que es fan a la Galeria de 10m de blancs electrònics té un import de 
33,00 € per a Sèniors, Veterans i Dames i de 16,00 € per a Juniors. 

 

 

Tot tirador Veterà pot, en la primera tirada de l’any en la que s’inscrigui, optar per tirar como a tal o 
como Sènior en totes les modalitats que practiqui.  Un cop triada  la categoria no podrà modificar-se a 
la resta de l’any. 

 
Si alguna tirada es suspèn, el tirador que s’hagués acollit a l’abonament anual tindrà dret a la devolució de 
l’import proporcional del valor de la inscripció. Als tiradors que  s’haguessin apuntat només a aquesta 
competició se’ls  tornarà l’import íntegre. 

 

 

Si un tirador no avisa de que no participarà en la competició abans del tancament d’inscripcions, el divendres 
anterior a les 12 hores, no tindrà dret a la devolució de l’import. Quan el divendres sigui festiu el límit passarà 
al dia laborable anterior a la mateixa hora. 

 
Totes les competicions socials, excepte previ avís, començaran, la seva primera tanda, a les 9:00 hores, 
entenent per inici els trets d’assaig. Les successives tandes començaran un cop finalitzada la tanda anterior.  

Deixaran de celebrar-se totes aquelles tirades en las que no hagi un mínim de cinc participants inscrits entre 
totes les categories i modalitats convocades a participar en una mateixa galeria i a una mateixa hora. 

 

 

Quan una tirada es suspengui abans de començar i s’aplaci a una altra data, podran apuntar-se els tiradors que 
no ho haguessin fet, amb el mateix procediment que per la tirada programada. 
 
 
 

 



El dia anterior a la celebració d’una tirada es considerarà d’entrenament de la modalitat corresponent en la 
galeria en la que s’hagi de celebrar, quedant, per aquest motiu, reservats com a mínim la meitat dels llocs 
disponibles de forma correlativa. S’exceptuen d’aquest punt els Recorreguts de Tir que tenen marcats uns 
dies determinats d’entrenament. 
 

 
Si el dia d’entrenament coincideix amb la celebració d’alguna tirada oficial en la mateixa galeria, es 
considerarà dia d’entrenament per ambdues els dies anteriors disponibles a la seva celebració, seguint el 
mateix ordre que l’establert per a les tirades. 

 
En cap tirada es faran finals olímpiques. 

 

 
CATEGORIES ESPORTIVES 

 
CATEGORIES EDATS  (A  31  de  desembre  de l’any  en 

curs) 
JUNIORS (MASC. I FEM.) Fins 20 anys 

DAMES A partir de 21 anys 

SENIORS De 21 a 54 anys 

VETERANS A partir de 55 anys 
 

CATEGORIES RECORREGUTS TIR  
(només per a competicions nacionals) 

EDATS   
(a partir del mateix dia de l’aniversari) 

DAMA Competicions gènere femení 

JUNIOR Menor 21 anys 

OVERALL De 21 a 49 anys 

SENIOR 50 anys (el 1r. dia competició) 

SUPER SENIOR 60 anys (el 1r. dia competició) 
 
 

Recordar que les categories especificades en recorreguts de tir són per a les competicions d’àmbit 
nacional. En el Club es simplifiquen a Sènior i Veterà. 

 

Els tiradors Sèniors de les següents modalitats poden pertànyer a 1a. o 2a. categoria d’acord amb la 
següent taula de puntuacions: 

 
MODALITAT PASSA A 1a. PASSA A 2a. 

   

CARRABINA   

AIRE 547 530 

MATCH 570 560 

3x20 550 520 

   

PISTOLA   

AIRE 547 530 

LLIURE 525 510 

VELOCITAT 560 540 

STANDARD 536 516 

FOC  CENTRAL 550 520 

9mm 525 475 

 
 
 



CATEGORIES MODALITATS DE JOVES PROMESES 
 
 

CATEGORIES EDATS (A 31 de desembre de l’any en curs) 

ALEVINS (MASC. I FEM.) Fins 12 anys 

INFANTILS (MASC.I FEM.) 13 i 14 anys 

CADETS (MASC. I FEM.) 15 i 16 anys 

JUVENILS (MASC. I FEM.) 17 i 18 anys 
 
 
 
 

 

CIUTAT DE BARCELONA 
 

 

Les modalitats marcades al calendari amb les sigles CB, seran de categoria única per a tots els tiradors.  
Dames i Juniors tindran una classificació de CB a part. 

 
Haurà premis pels tres primers classificats. Si el nombre de participants és inferior a quatre, només haurà 
premi pel primer classificat. Si haguessin només un o dos inscrits, no haurà premi. 

 
 

CAMPIONAT SOCIAL 
 

 

Per a l’adjudicació del Campionat Social per modalitats es tindrà en compte els tres millors resultats d’entre 
totes les tirades Socials celebrades en aquest polígon i que constin al Calendari Esportiu. Amb la suma de 
les tres millors tirades individuals s’establirà l’ordre per determinar: 

 
      Campió, Subcampió i Tercer Classificat, als que se’ls adjudicarà Trofeu. 

 

 

En cas d’empat, per decidir els tres primers classificats es desempatarà per la millor tirada de les tres i 
en cas de persistir per la següent millor i així successivament. De persistir l’empat obtindrien el mateix títol i 
premi. 

 
 
 

PREMIS 
 

 

En totes les tirades socials hauran tres premis por categoria fins a 10 participants. De sobrepassar aquest 
nombre, haurà un premi addicional per cada cinc tiradors o fracció. 

 
 

Quan en una modalitat o categoria participin menys de tres tiradors, només es lliurarà un premi, però si 
només participa un tirador es lliurarà premi si supera el seu propi record. El darrer classificat mai tindrà 
premio. 

 
 

ORDRE SORTEIG ARMES HISTÒRIQUES 

AAHH CURTES AAHH LLARGUES 

Kuchenreuter  Wetterli 

Mariette  Núñez de Castro 

Piñal Lamarmora 
Colt  Pensylvania 
Cominazzo Miguelete 
Tanzutsu Tanegashima 

 Hizadai 

 Donald Malson 
 



JURAT 

 
Qualsevol membre o membres de la Comissió Esportiva que siguin presents durant el dia de celebració de la 
competició i que no participin en ella seran considerats Jurat de Competició per a qualsevol consulta dels  
Àrbitres o participants. Si no hagués present cap membre de la Comissió Esportiva al Polígon de Tir, les 
consultes que podessin posposar-se  es faran per escrit adreçades a la Comissió i les que s’hagin de 
resoldre immediatament, seran resoltes pels àrbitres de la competició eventualment, havent de notificar la seva 
decisió mitjançant el full d’incidències a la Comissió Esportiva, que serà, com darrera instància, qui resoldrà de 
manera definitiva.  

 
 

RETIRATS 

 
A tot tirador que es retiri un cop iniciada la competició, sense causa justificada, se li computaran els punts 
obtinguts fins el moment de la seva retirada. Seran causes justificades les que contempla així, el Reglament 
de la I.S.S.F. 

 
 

 
NOTA:  
ES RECORDA A TOTS ELS SOCIS QUE EN LES VITRINES I AL WEB DEL CLUB ESTAN EXPOSADES LES NORMES 
VIGENTS DE TIRADES I AELS DVERTIMENTS D’ IMPORTÀNCIA.  
 


