
 
 

CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS 2022 (MODALITATS 10m) 

De l’11 al 13 de novembre tindrà lloc el Campionat d’Espanya de clubs per a les modalitats de 
Carrabina i Pistola 10m a Zamora. 

La selecció de tiradors es farà d’acord a la següent normativa amb l’objectiu de motivar la 
participació dels nostres tiradors en competicions, ja siguin de caire social com autonòmic o 
nacional.  

- Els tiradors inclosos al grup A*1 d’alta competició de la RFEDETO a 1 d’octubre de 2022 
es classificaran automàticament per a formar part de l’equip.  

- Per a la resta de tiradors es farà un ranking amb la suma de les 5 millors competicions 
oficials de 2022 fins el 30 d’octubre, ja siguin socials, autonòmiques o nacionals (no 
seran vàlides les Copes RFEDETO) de categoria Junior Fem./Masc., Senior/Dames o 
Veterans/Dames Veteranes. 

- Els tiradors que formen part de l’equip del club, hauran d’haver representat al club en 
totes les competicions en les que hagin participat durant l’any en curs.  

Els equips estaran formats per 5 esportistes, amb la possibilitat d’estar barrejats en un mateix 
equip esportistes de diferent categoria. La competició, segons normativa actual*2, serà a 40 
trets dempeus, sense recolzament, en el format de les modalitats de 40 trets de la ISSF, amb 
15 minuts de preparació i assaig i 50 minuts de trets de competició. 

Es pot consultar la normativa d’aquest Campionat d’Espanya al web de la RFEDETO. 

Per als equips de parelles mixtes, es tindrà en compte el mateix ranking i es formaran les 
parelles d’acord a la classificació de les 5 millors competicions. Els equips de parelles mixtes 
estaran formats per dos esportistes de la mateixa modalitat, però de diferent sexe.  

El Club presentarà dos equips per modalitat en equips de club. En parelles mixtes tants equips 
com es puguin formar amb els equips de club presentats.  

En cas d’empat al ranking de les 5 millors tirades es desfarà l’empat tenint en compte la 
puntuació més alta. Si l’empat continués, es tindrà en compte la segona millor marca 
aconseguida i així successivament fins que es desfés l’empat.  

Els esportistes de l’equip hauran de formar part de l’expedició organitzada pel Club. Aquell que 
no formi part de l’expedició convocada per a l’equip no podrà participar en l’equip del Club. El 
Club es fa responsable d’organitzar l’expedició de l’equip seleccionat, fent-se càrrec del desplaçament 
de l’equip i dietes pels dies de competició i entrenament, sota el responsable de l’equip.  

La renúncia a participar formant part del equips del Club en altres competicions comportarà 
l’exclusió del ranking. 

 
 

*1 Grupo A alta competició de la RFEDETO: El formaran els esportistes ADO del 2022 i els esportistes seniors que hagin aconseguit 
la marca A o B (del barem de Copes del Món) del 2022 durant el darrer any en el cas de la marca A o en els darrers sis mesos en el cas 
de la marca B afegint-se aquells que la vagin aconseguint durant el 2022 
 
+2 darrera normativa publicada (2019) 


