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FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC 
 
ORGANITZACIÓ ESPORTIVA (PRECISIÓ) 
 
 
MODALITATS = PLAT I PRECISIÓ 
 
DISCIPLINES DE LA MODALITAT DE PRECISIÓ: 1- CARRABINA 
 2- PISTOLA 
 3- ARMES CURTES ESPORTIVES 
 4- ARMES HISTÒRIQUES 
 5- ALTA PRECISIÓ 
 6- RECORREGUTS DE TIR 
 
 
1-ESPECIALITATS DE LA DISCIPLINA DE CARRABINA: 
 
1.1 Carrabina Matx    - Sèniors, Veterans i Juniors Masculins. 
1.2 Carrabina 3 x 40    - Sèniors,  Veterans, Juniors M, Dames i Junior Fem.  
1.3 Carrabina Estès    -  Dames i Juniors Femenins.   
1.4 Carrabina Aire    - Sèniors, Veterans, Juniors Masc., Dames i Juniors Fem. 
1.5 Fusell Gros Calibre Estès    -     “ “ “    
1.6 Fusell Gros Calibre 3 x 40      -  “ “ 
1.7 Fusell Gros Calibre 3 x 20         -     “               “ 
  
Els equips d’aquestes especialitats els formen 3 esportistes. 
 
 
2-ESPECIALITATS DE LA DISCIPLINA DE PISTOLA: 
 
2.1 Pistola Lliure - Sèniors/dames, Veterans i Juniors Masculins. 
2.2 Pistola Velocitat -  “  “ “ “ 
2.3 Pistola Esportiva - Dames, Juniors Femenins i Juniors Masculins, i Vet. Dames 
2.4 Pistola Aire - Sèniors, Veterans, Jr. Masc., Dames, Jr. Fem. i Vet. Dames.  
  
Els equips d’aquestes especialitats els formen 3 esportistes. 
 
 
3-ESPECIALITATS DE LA DISCIPLINA D’ARMES CURTES ESPORTIVES: 
 
3.1 Pistola Standard - Sèniors/Dames, Veterans, Jr. Masculins,    
3.2 Pistola 9 mm. - Sèniors/Dames, Veterans,     
3.3 Pistola Standard Aire - Sèniors, Veterans, Jr. Masc., Dames i Jr. Fem.  
3.4 Pistola Velocitat Aire - Sèniors, Veterans, Jr. Masc., Dames i Jr. Fem. 
3.5 Arma C. Foc Central - Sèniors/Dames, Veterans,     
 
Els equips d’aquestes especialitats els formen 3 esportistes. 
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4A-ESPECIALITATS DE LA DISCIPLINA D’ARMES HISTÒRIQUES:  AVANTCÀRREGA 

4.A1. Curtes 25 metres:  

Mariette: Rèplica 
Tanzutzu : Original i Rèplica 
Kuchenreuter: Original i Rèplica 
Cominazzo: Original i Rèplica 
Colt: Original 
 

4.A.2 Curtes 50 metres:  

Donald Malson: Original i Rèplica 

4.A.3 Llargues: 50 metres:  

Miquelet: Original i Rèplica 
Tanegashima: Original i Rèplica 
Vetterli: Original i Rèplica 
Hizadai: Original i Rèplica 
Pennsylvania: Original i Rèplica 
Lamarmora: Original i Rèplica 
 

4.A.4 Llargues 100 metres:  

Maximilian: Original i Rèplica 
Minnie: Original i Rèplica 
Whitworth: Original i Rèplica 
Walkyria: Original i Rèplica 
 

4.A.5 Plat:  
Manton: Original i Rèplica 
Lorenzoni: Original i Rèplica 
 
 

En totes les especialitats d’Armes Històriques poden participar conjuntament Sèniors i Dames, 
menys en l’especialitat de Walkyria Original i Rèplica que està reservada exclusivament per a 
Dames. 

4.B-ESPECIALITATS DE LA DISCIPLINA D’ARMES HISTÒRIQUES DE RETROCÀRREGA  

4.B.1 Individual 25 metres:  

Piñal número 1 Pistola 
 
Piñal número 2 Revòlver 
 
*Martin Cerezo (arma curta militar) 
 

4.B.2 Individual 50 metres:  

Núñez de Castro número 3 fusell lliure 

Nuñez de castro número 4 fusell militar 
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4.B.3 Modalitats individuals a 100 metres:  

Freire i Brull número 5 fusell lliure 

Freire i Brull número 6 fusell militar 

*Eloy Gonzalo (arma llarga militar) 

*Noves modalitats de pólvora nitro. 

No es podrà utilitzar la mateixa arma en dos modalitats de la mateixa distancia, però si en dues 
distancies diferents. La normativa aplicable és la publicada per la RFEDETO en el “Reglamento 
Técnico Oficial para Armas de Cartucho Metálico de Pólvora Negra”.  

 

4.C  PROVES PER EQUIPS AVANTCÀRREGA: tots els equips els formen 3 esportistes. 

4.C.1. Curtes:  

EGG: equip de Cominazzo Original 

Wogdon: equip de Cominazzo, categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

Boutet: equip de Kuchenreuter Original. 

Forsyth: equip de Kuchenreuter Rèplica. 

Peterlongo: equip de Mariette (Rèplica) 

Adams: equip de Colt (Original). 

Kunitomo: equip de Tanzutsu, categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

El Álamo: equip de Donald Malson Original i/o Rèplica obert 

4.C.2 Llargues:  

Gustavo Adolfo: equip de Miquelet Original. 

Halikko: equip de Miguelet Rèplica. 

Pauly: equip de Minie Original. 

Magenta: equip de Minie Rèplica. 

Versalles és la suma dels equips de Gustavo Adolfo i Pauly. 

Rigby: equip de Whitworth, categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

Nagashino: equip de Tanegashina,  categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

Pforzheim: equip de Vetterli, categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

Wedgnock: equip de Maximilian Original. 

Nobunaga: equip de Tanegashima Original. 

Lucca: equip de Maximilian Rèplica. 

Amazonas: equip de Walkyria, categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

Enfield: equip de Lamarmora, categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

Kossuth: equip de Pennsylvania, categoria oberta (Original i/o Rèplica).. 

Hibuta: equip de Hizadai Original. 

Hinawa: equip de Hizadai Rèplica. 
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4.C.3 Plat:  

Hawker: equip de Manton, categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

Battesville: equip de Lorenzoni, categoria oberta (Original i/o Rèplica). 

 

4.D  PROVES PER EQUIPS D’ARMES HISTÒRIQUES DE RETROCÀRREGA: Hi hauran 8 
equips, un per cada modalitat; tots els equips els formen 3 esportistes. La normativa aplicable és 
la publicada per la RFEDETO en el “Reglamento Técnico Oficial para Armas de Cartucho 
Metálico de Pólvora Negra”. O la que es determini en aquelles de retrocàrrega en les modalitats 
d’Armes Històriques. 

4.D.1. Curtes 25 metres: un equip format per 3 esportistes de Piñal  pistola ; un equip format 
per  3 esportistes de Piñal revòlver;  un equip format per 3 esportistes de Martin Cerezo). 

4.D.2 Llargues 50 metres:  Un equip de Nuñez de Castro Fusell Lliure, i un equip de Nuñez de 
Castro Fusell Militar. 

4.D.3 Llargues 100 metres: Un equip de Freire i Brull Fusell Lliure, un equip de Freire i Brull 
Fusell Militar, i un equip en la modalitat Eloy Gonzalo (arma llarga militar)  
 
 
5-ESPECIALITATS DE LA DISCIPLINA D’ALTA PRECISIÓ: 
 
5.1 Carrabina BR50 (Sporter, Varmint Lleuger i Pesat) -     Categoria Absoluta 
5.2 Carrabina BR50 Aire (Varmint Lleuger i Pesat)  “ “ 
5.3 Rifle Varmint (Pesat i Lleuger)         “ “ 
5.4 Rifle Repetició (Open sense limitacions, Stock i 308) “ “ 
5.5 Gran Promig            - Es la suma de la puntuació de Varmint Pesat i Lleuger 
       dividit per 2. 
5.6 Rifle F-Class Open   - Categoria Absoluta  
5.7 Rifle F-ClassF.TR     “ “ 
5.8 Carrabina F-Class R. Open    “ “ 
5.9 Carrabina F-Class R. Restricted   “ “ 
  
Els equips d’aquestes especialitats els formen 3 esportistes. 
 
 
 
6- ESPECIALITATS DE LA DISCIPLINA DE RECORREGUTS DE TIR: 
 
6.1   PISTOLA 
 
6.1.1  Open       - General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.1.2  Standard       - General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.1.3  Clàssica       - General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.1.4  Producció       - General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.1.5  Revòlver              - General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.1.6  Producció Optics              -  General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
 
6.2   MINI RIFLE: 
     
6.2.1 Open                           - General, Dames,Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.2.2 Standard                            - General,  Dames,Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
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6.3    ESCOPETA: 
6.3.1 Open                                - General, Dames,Juniors Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.3.2 Modificada                     - General, Dames,Juniors,Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.3.3 Standard          - General, Dames,Juniors,Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.3.4 Standard Manual             - General, Dames,Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
 
6.4   ACTION-AIR 
 
6.4.1  Open       - General, Dames, Superjuniors, Juniors,Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.4.2  Standard       - General, Dames, Superjuniors, Juniors,Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.4.3  Clàssica       - General, Dames, Superjuniors, Juniors,Sèniors, Supersenior, i Rangers 
6.4.4  Producció       - General, Dames, Superjuniors, Juniors Sèniors, Supersenior, i Rangers 
  
Els equips en aquestes especialitats els formen 4 esportistes. 
 
CATEGORIES DE LA MODALITAT DE PRECISIÓ: 
 
- Benjamins: dels   9 als 10 anys 
- Alevins:      dels 11 als 12 anys 
- Infantils:     dels 13 als 14 anys 
- Cadets:      dels 15 als 16 anys 
- Juvenils:     dels 17 als 18 anys          
- Juniors:      dels 19 als 20 anys. 
- Sèniors a partir  dels 21 anys. 
- Dames a partir   dels 21 anys. 
 
Les mateixes edats de les categories són tant per Dones com per Homes 
 

- Veterans: .......... entre els 55 i els 63 anys 
- Veterans sènior: entre els 64 i els 71 anys 
- Veterans master: a partir dels 72 anys 
- Veterans Dames: a partir dels 55 anys (únicament en Pistola Esportiva i Pistola Aire) 

 
En  carrabina no hi ha categoria per Veterans Dames. 
   
Tots els esportistes canviaran de categoria l’any en que compleixin l’edat fixada per això. 
 
CATEGORIES DE RECORREGUT DE TIR: 

      - Superjunior:Competidors que tenen menys de 16 anys d'edat el primer dia de la competició 

      - Juniors: Competidors que tenen menys de 21 anys d’edat el primer dia de la competició. 
      - Sèniors: Competidors que tenen més 50 anys d’edat el primer dia de la competició. 
      - Superseniors:Competidors que tenen més de 60 anys d’edat el primer dia de la competició  
      - Dames: Competidors de gènere femení 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA I TROFEU DE LA 
GENERALITAT 2022 
NORMES GENERALS PER AMBDÚES COMPETICIONS 
 
En ambdúes competicions es podran inscriure tots els esportistes amb llicència en curs de la 
Federació Catalana de Tir Olímpic. 
Tots els esportistes tenen l’obligació de portar i presentar si li és requerit, la guia o guies de les 
armes que porti per la prova, així com la llicència federativa. 
 
En totes les proves s’aplicaran les normes i reglaments vigents emesos per la Real Federació 
Espanyola de Tir Olímpic, podent en casos excepcionals, ser adaptades per la direcció tècnica 
de la Federació Catalana de Tir Olímpic. 
 

-INSCRIPCIONS: 
 
Les inscripcions es tindran que fer a la Federació Catalana en el formulari oficial o en la fotocòpia 
del mateix, i sempre mitjançant del seu Club o delegació comarcal, 12 dies abans de la celebració 
de la prova i fent constar l’especialitat o especialitats en que desitgi participar i la seva categoria, 
i acompanyant l’import de les mateixes ja que sense aquests requisits no seran admeses. 
 

Excepcionalment la Federació Catalana delegarà la Organització d’algun 

Campionat els clubs, aquest remetrà el 25% de la totalitat de les inscripcions a la Federació 
i es farà càrrec de totes les despeses de l’organització, inclús els àrbitres. Els premis, els 
abonarà la Federació Catalana.  
 
Tot esportista que s’inscrigui una vegada publicat el sorteig de la prova en que desitgi participar, 
serà admès si amb la seva inscripció NO ALTERA el desenvolupament de la mateixa, i sempre 
que s’efectuï ABANS de les 48 hores, de l’hora d’inici de la competició i tindrà que abonar la 
quota establerta MÉS 20 euros, per estar fora de termini. 
 
El sorteig de cada competició serà publicat i sempre que sigui possible, amb 10 dies d’antelació 
a la seva celebració.  

 
-PROTECCIÓ DE DADES: 
 
Segons l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) 

Federació Catalana de Tir Olímpic es compromet a tractar de forma absolutament confidencial 

totes les seves dades de caràcter personal. 

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), el 

titular  de les dades o el tutor legal en cas de menors autoritza a la Federació Catalana de Tir 

Olímpic a recollir i tractar les dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, 

precisa, inequívoca i informada. De la mateixa manera ha estat informat de les següents dades: 

Responsable del tractament de les seves dades personals: Federació Catalana de Tir Olímpic 

amb C.I.F. Q5855010D, amb domicili social a C/ Rambla Guipúscoa, 23-25 2º B-C - 08018 

Barcelona, telèfon 933033258 i e-mail info@fcattir.cat. 
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-VESTIMENTA: 
 
CODI DE VESTIMENTA DE L’ESPORTISTA (ISSF).  
Tota la roba que faci servir els esportistes en entrenaments, eliminatòries, Qualificacions i 
Finals té de ser roba que sigui apropiada a les competicions esportives de caràcter 
internacional. La vestimenta té de transmetre imatges positives dels esportistes de tir com 
esportistes de l’esport olímpic. 
 
Quan apareguin en competicions, els esportistes de Carrabina, Pistola i Escopeta tindrà  de 
fer servir roba de tir esportiu que incorpori o exhibeixi colors i emblemes nacional, NOC o 
Federació Nacional. La roba apropiada per a l’ús durant les competicions inclou roba 
d’entrenament, xandalls o uniformes d’entrenament, etc., emesos per Federacions nacional 
o NOC. 
 
Els membres d’un equip que participin a una modalitat d’Equip tenen de fer servir el mateix 
uniforme que reflexa la federació que representen. 
 
Durant les Cerimònies d’Entrega de Premis o a altres cerimònies, els esportistes tenen de 
vestir-se amb el seu uniforme oficial. Per als equips, tots els membres de l’equip tenen de 
portar uniformes apropiats. Si un esportista es presenta per una Cerimònia sense un 
uniforme d’equip 
, un membre del Jurat pot retardar la cerimònia i requerir que l’esportista canviï de roba 
apropiada abans de que la cerimònia pugui continuar. 
 
La vestimenta dels esportistes de Carrabina te de complir amb el Reglament de Carrabina 
descrit a la Regla 7.5. Si no porten pantalons o sabates de tir especials, la roba usada durant 
les competicions te de complir amb aquest Codi de Vestimenta de la ISSF. 
 
Durant tot l’entrenament i la competició de Pistola, les dones tenen de vestir vestits, faldilles, 
faldilles pantaló, pantaló o pantalons curts, i bruses o tops (tenen de cobrir la part davantera 
i posterior del cos i recolzar a les dues espatlles) . Els homes tenen de vestir pantalons llargs 
o pantalons curts i samarreta/polo de màniga llarga o curta. Als esportistes no se’ls permet 
usar cap tipus de vestimenta que millori el seu rendiment. Tota la vestimenta de l’esportista 
té de complir amb el Codi de Vestimenta de la ISSF (Regla 6.7.5. i 6.19). 
 
Els esportistes d’escopeta tenen de complir amb el Reglament de Vestuari d’Escopeta descrit 
a la Regla 9.13.1. 
 
Si es fan servir pantalons curts durant les competicions, la part inferior de la cama té d’estar 
a no més de 15 cm per sobre del centre del genoll. Faldilles i vestits també tenen de complir 
amb aquesta mida. 
 
ARTICLES PROHIBITS 
 
La roba prohibida per a les competicions i les Cerimònies inclouen pantalons texans o 
pantalons similars amb colors no esportius, roba de camuflatge, samarretes sense mànigues, 
pantalons massa curts (veure 6.19.2.8), pantalons curts i pantalons amb pegats o foradats, 
així com camises o pantalons amb missatges no esportius o inapropiats (veure Regla 6.12.1, 
no es permet propaganda). Els colors esportius tenen de ser colors uniformes nacionals. Si 
no es fan servir colors nacional, els colors que tenen de ser evitats són el camuflatge, els 
quadres, el color caqui, l’oliva o el marró. 
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Els esportistes no poden fer servir sandàlies de cap tipus o treure’s les sabates (amb o sense 
mitjons). 
 
Tota la roba té de complir amb els requisits d’Elegibilitat, Drets Comercials, Patrocini i 
Publicitat de la ISSF  amb respecte a l’exhibició de les marques del fabricant i el patrocinador. 
Durant els Jocs Olímpics es requereix complir amb la Regla 50 del COI.  
. 
 

En armes Històriques no s’aplica el Codi de Vestimenta (ISSF) 
 
-ENTRENAMENTS OFICIALS: 
 
Gratuïts el dia anterior a la competició i en cas que la galeria estigui ocupada per una altra prova 
oficial, el següent anterior, pels esportistes sortejats per dita competició. 
 
El esportista no podrà exigir entrenar en el lloc que li hagi estat assignat per sorteig el dia de la 
competició, si per motius d’organització no fos possible fer-ho. 
 
Si l’entrenament per la causa que fos, no es pogués celebrar en les dates previstes, per 
impediments aliens a la nostra voluntat, no es podrà reclamar una altra data. 

 
-RECLAMACIONS I APEL·LACIONS: 
 
En cada competició del Campionat de Catalunya i del Trofeu Generalitat,  s’anomenarà un Cap 
de Galeria que al mateix temps, serà el Delegat Federatiu.  
En el supòsit que un esportista no estigui d’acord amb la resolució, que a la seva protesta verbal 
li doni l’Àrbitre-Jutge de la Galeria podrà elevar-la al Cap de Galeria-Delegat Federatiu, i de no 
estar d’acord amb la resolució d’aquest, podrà presentar-la per escrit dintre de les 
següents 48 hores, al Comitè de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Tir 
Olímpic, acompanyada del pagament de 50 euros, que seran retornats en el cas de ser 
admesa i retinguts si la protesta és rebutjada. 
 
La resolució que li doni a la seva protesta el Comitè de Disciplina Esportiva podrà ser 
apel·lada per escrit davant del comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Tir Olímpic 
en un termini màxim de 48 hores i la seva resolució serà inapel·lable. 

 
 
-SELECCIONS  (EQUIPS) CATALANS: 
 
Per formar part dels equips de la Federació Catalana de Tir Olímpic que la representin en els 
Campionats d’àmbit Nacional (CE,SSMM,CSARP, etc) es tindrà que haver participat en el 
Campionat de Catalunya, així com haver participat com equip de club, en la categoria i 
especialitat en la que es tingui que representar i haver-se classificat com a mínim dintre del 50 
% primers classificats. 
Queda exclòs de l’anterior norma, l’especialitat d’armes històriques, de tal forma que, per formar 
part dels equips de la Federació Catalana de Tir Olímpic, que la representin en el Campionat 
d’Espanya, es tindrà que haver participat en el Campionat de Catalunya, sense perjudici de 
l’accés mitjançant la normativa de l’actual Copa RFEDETO. 
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-BOSSES D’AJUDA: 
 
Els Trofeus que no es recullin el dia designat per això, podran ser recollits per l’interessat en 
l’oficina de la Federació Catalana de Tir Olímpic o ser reclamats per el Club al que aquest pertanyi 
per el seu enviament a l’esmentat Club i la seva posterior recollida per l’interessat. 
 
La bossa d’ajuda en metàl·lic per la participació, classificació i desplaçament, tindrà la 
corresponent retenció de l’IRPF.(2%) 
 
Les bosses d’ajuda en metàl·lic estan condicionats sempre a la situació econòmica de la 
Federació Catalana de Tir Olímpic, degut als reajustaments econòmics que es tinguin que fer 
efectius. 
 
 

Els Trofeus i bossa d’ajuda en metàl·lic, caducaran als 3 mesos de la 
data establerta per la seva recollida. (dinar/sopar entrega premis) 
 
 
-ÀRBITRES-JUTGES: 

 
Totes les proves seran dirigides per àrbitres i jutges anomenats per el Col·legi d’Àrbitres de la 
Federació Catalana de Tir Olímpic. 
 

 
-RETRIBUCIONS DELS ÀRBITRES-JUTGES: 
 
Quan la duració de la competició sigui de 5 hores o menys, comptant des de l’hora d’inici 
programada per el començament de la mateixa fins a l’hora de finalització, la retribució del 
Àrbitre-Jutge serà de 75 € i la del Cap de Galeria de 85 €. Per cada hora o fracció de més, 
s’augmentarà la retribució en 15 i 17 €, respectivament. 
 
Les retribucions per arbitratges, tindran la corresponent retenció de l’IRPF. (2%) 
 
Les despeses d’arbitratges seran abonades directament als àrbitres-jutges, per la Federació 
Catalana de Tir Olímpic. 

 
 
 
-RECORREGUTS DE TIR: ÀRBITRES (RANGERS): 
Perquè en les competicions hagi classificació específica de Àrbitres-Ràngers, amb el 
corresponent premi, aquest tindran que abonar les quotes d’inscripció establertes per això, de no 
fer-ho no tindran dret a cap premi.. 
Aquestes normes generals es podran modificar si la Federació de Tir Olímpic ho creu oportú per 
la millor desenvolupament de les mateixes. 
 

Amb el suport del Consell Català de l’Esport i de la UFEC 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022  

 
NORMES ESPECÍFIQUES 
 
El Campionat de Catalunya 2022 tindrà classificació individual i per equips en cadascuna de les 
especialitats i categories següents (Veure annex 1) 

 
 
 
 

➢ QUOTES D’INSCRIPCIÓ 
 

• PER ESPECIALITAT (INDIVIDUAL) 
 
Sèniors, Dames y Veterans, Superveterans  30€ 
Júniors, Juvenils, Cadets i Infantils........ .......15€ 
Joves Promeses ................................... ..      10€ 
Recorreguts de Tir ................................ ....... 55€ 
Inscripcions fora de termini ................... especialitat + 20€ 
Armes Històriques: 1ª especialitat  30€ següents  15€ 
 

• PER EQUIPS 
 
Equips Sèniors, Dames i Veterans, Superveterans ... .55€ 
Equips Juniors Masculins i Femenins ... .................... .15€ 
Equips Recorreguts de Tir .................... .................... .55€ 
 
 
 

• CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL (PREMIS) 
 
La inscripció es realitzarà com a norma general, amb la categoria que correspongui a l’edat que 
l’esportista compleixi durant la vigent temporada i canviarà de categoria en el mateix any en el 
que compleixi l’edat mínima fixada en el Reglament. Tanmateix, s’admetran inscripcions en la 
categoria immediatament superior, tenint en compte que la categoria de major entitat esportiva 
és la de Sènior i que l’esmentada categoria aparegui contemplada en la competició en la que es 
desitgi inscriure. 

 
En l’especialitat d’Arma Curta: Pistola 9 mm, P. Standard, Foc Central, P. Lliure, en una 
classificació conjunta, podran tirar Sèniors i Dames. 
 
En els Campionats de Catalunya d’Aire Comprimit podran competir Juniors, Juvenils, Cadets i 
Infantils conjuntament, en una mateixa classificació final. 
 
Tindran premi en cada especialitat i categoria, en els següents casos: 
 
      -  Participació de 6 o més esportistes, els 3 primers classificats. (premi + bossa d’ajuda) 
      - Fins a 5 participants, els 3 primers classificats, (premi) i la bossa d’ajuda sempre i quan 
assoleixin les puntuacions mínimes (annex 2). 
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      - Fins a 3 participants, els 2 primers classificats, (premi) i la bossa d’ajuda sempre i quan 
assoleixin les puntuacions mínimes (annex 2). 
     - 2 participants, el primer classificat (premi) i la bossa d’ajuda sempre i quan assolint la 
puntuació mínima (annex 2). 
     - En cas d’un únic participant,  (premi) i la bossa d’ajuda sempre i quan aquest assoleixi el 
resultat de l’annex 2. 
 
Tota la bossa d’ajuda en metàl·lic , tindrà la corresponent retenció de l’IRPF.(2%) 
 
Les bosses d’ajuda en metàl·lic estan condicionats sempre a la situació econòmica de la 
Federació Catalana de Tir Olímpic, degut als reajustaments econòmics que es tinguin que fer 
efectius. 
 

 
FINALS OLÍMPIQUES 
 
Es faran finals olímpiques en totes les especialitats olímpiques i en les categories que es cregui 
necessari per a la seva divulgació. 
 
Si la totalitat de esportistes classificats per tirar la final per el motiu que fos no volen efectuar-la, 
el Cap de Galeria aixecarà l’acta corresponent, per la posterior resolució del Comitè de Disciplina. 
 
En el cas de que en una tirada hi hagi una participació igual o inferior a la de participants 
demanats reglamentàriament per efectuar la final i aquests en la seva totalitat es neguin a 
efectuar-la, la competició quedarà anul·lada a tots els efectes. 
 
Perquè la Final Olímpica es pugui portar a terme, haurà de tindre com a mínim 4 esportistes (3 
en Pistola Velocitat). Les finals es faran senceres i els esportistes s’eliminaran, quan els arribi el 
tret, en el que la normativa ISSF estableix per cada lloc. 
 

 

• EQUIPS 
 
Cadascun dels clubs podrà inscriure els equips que vulgui, en cada especialitat i categoria. 
Els equips estaran formats per el nombre de esportistes, que indiquin els reglaments 
internacionals de cada especialitat, amb la llicència actualitzada de la Federació Catalana de Tir 
Olímpic, emesa pel club al que representin y tindran, obligatòriament, que participar en la prova 
individual de l’especialitat en què participi l’equip en el que prenguin part. 
Els equips de sèniors podran estar formats per esportistes sèniors, veterans i júniors masculins. 
Els equips de veterans i solament podran estar formats per esportistes veterans. 
Els equips de júniors masculins podran estar formats per esportistes júniors, juvenils, cadets e 
infantils. 
Els equips de dames podran estar formats per esportistes dames, veterans dames i júniors 
femenins. 
Els equips de júniors femenins podran estar formats per júniors, juvenils, cadets e infantils. 
 
Els esportistes veterans i júniors masculins i femenins podran formar part al mateix temps, dels 
equips de la seva categoria, així com, de les categories que aquest reglament els permet, sempre 
que els campionats individuals de les diferents categories es celebrin en el mateix lloc i data. 
Per poder fer classificació d’equips de Club, tindran que participar en l’especialitat i categoria 
corresponent, como a mínim dos equips, encara que pertanyin a la mateixa Entitat. 
S’atorgarà placa a cada club, que classifiqui un o més equips en els tres primers llocs, quan 
participin més de tres equips, en els dos primers llocs quan participin tres equips, i en el primer 



 
 

13 
 

lloc quan tan sols participin dos equips, fent constar l’especialitat i categoria en que s’han 
classificat, dits equips. En la placa es faran constar tots els equips que el Club classifiqui per 
això. 
 
Tot esportista que formi part de l’equip Campió rebrà diploma i medalla.  
Tot esportista que formi part de l’equip Sot-campió rebrà diploma. 
Tot esportista que formi part de l’equip Tercer classificat rebrà diploma.  
 
Per inscriure els equips es tindrà que fer constar els noms i cognoms dels components, encara 
que fins l’inici de la competició i sempre per persona acreditada, es podrà substituir els seus 
components. 
L’import de les inscripcions dels equips que no puguin participar per falta d’altres equips inscrits 
serà retornat. 
 
En tots els casos s’aplicarà el vigent reglament per equips de les corresponents Federacions 
Internacionals. 

 
 

• 1ª FASES CAMPIONATS DE CATALUNYA 
 
Les primeres Fases del Campionat de Catalunya tindran que ser sol·licitades a la Federació 
Catalana per el Clubs que desitgin organitzar-les.  
 
Les 1es. Fases del Campionat de Catalunya seran classificatòries pel Campionat de Catalunya 
a la mateixa modalitat i categoria a la que s’hagi concursat. Perquè tinguin validesa hauran de 
tindre un mínim de 10 inscrits. 
 
Les actes d’aquestes competicions han de ser enviades a la Federació Catalana de tir Olímpic, 
pel seu seguiment, signades al menys per un àrbitre nacional o territorial, cap de galeria. 
 
Per fer els concursos correctament és imprescindible disposar de 10 llocs de tir amb els 
corresponents blancs mòbils o electrònics. Els àrbitres seran designat per el Col·legi Català 
d’Àrbitres i Jutges.  

 
 

• ARMES HISTÒRIQUES 
 
Les modalitats en que existeix classificació d’originals i rèpliques, tan sols es durà a terme en el 
cas que hagin un nombre d’inscrits igual o superior a tres esportistes per cadascuna d’elles, si 
no fos així, llavors entraran en una classificació única, en cas d’ empats , aquest serà resolt amb 
la normativa especifica d’armes històriques vigent y publicada per MLAIC. 
 
 
 
  
 
La Federació Catalana de Tir Olímpic es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquest 
reglament si així ho creu oportú, per el millor desenvolupament del mateix. 

Amb el suport del Consell Català de l’Esport i de la UFEC 
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ANNEX Nº 1  
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022  
 

ESPECIALITATS I CATEGORIES A CELEBRAR 

 
 Carrabina Estès Sèniors :  
  “ “ Veterans :  
  “ “ Juniors M.: 
  “ “ Dames      : 
  “ “ Juniors F.: 
  “ 3 x 40 Sèniors :  
  “  “ Veterans : 
  “  “ Juniors M.: 
  “   “ Dames :      “
  “   “                      Juniors F.: 
  “ Aire Sèniors :  
  “  “ Veterans : 
  “  “ Juniors M.: 
  “  “ Juvenils M.: 
  “  “ Cadets M.: 
  “  “ Infantils M.: 
  “  “ Dames :      
  “  “ Juniors F.: 
  “  “ Juvenils F.: 
  “  “ Cadets F.: 
  “  “ Infantils F.: 
 Pistola Lliure  Sèniors :  
  “   “   Veterans : 
  “   “   Juniors M.: 
  “  Velocitat Sèniors :     
  “   “   Veterans : 
  “   “   Juniors M.: 
  “   Aire  Sèniors :       “
  “       “         Veterans : 
  “   “   Juniors M.: 
  “   “   Juvenils M.: 
  “   “   Cadets M.: 
  “   “   Infantils M.: 
  “   “   Dames : 
  “         “                         Vet. Dames:  
  “   “   Juniors F.: 
  “   “   Juvenils F.: 
  “   “   Cadets F.: 
  “   “   Infantils F.: 
  “    Esportiva Dames :      “
  “        “       Juniors F.:  
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  “    “  Juniors M.: 
                       “            “                      Vet. Dames: 
 Pistola  Standard Sèniors : 
  “     “ Veterans : 
  “     “ Juniors M.:                                      
  “   9 mm. Sèniors : 
  “    “  Veterans : 
  “    “  .  
 Pistola Foc Central Sèniors : 
  “   “  “ Veterans : 
 Pistola Standard Aire Sèniors : 
  “   “   “ Veterans : 
  “   “   “ Juniors M.: 
  “   “   “ Dames: 
  “   “   “ Juniors F. : 
  “   Velocitat “ Sèniors : 
  “    “  “ Veterans : 
  “    “  “ Juniors M.: 
  “    “  “ Dames: 
  “    “  “ Juniors F. : 
 
NOTA INFORMATIVA:  Es permet la participació de Dames en les modalitats de 
Pistola Standard, Pistola 9 mm, Foc Central, Pistola Velocitat i Pistola Lliure, 
integrades dintre de les categories Seniors, Juniors o Veterans. Sense 
classificació nova, únicament Categoria Dames Vetaranes en les Modalitats Pistola 
Esportiva i Pistola Aire. 
En Pistola Velocitat les Dames no podran entrar a Final Olímpica. 

 

Armes històriques avantcàrrega: 

Maximilian: Original i Rèplica 

Minnie: Original i Rèplica 

Whitworth: Original i Rèplica 

Walkyria: Original i Rèplica 

Miquelet: Original i Rèplica 

Tanegashima: Original i Rèplica 

Vetterli: Original i Rèplica 

Hizadai: Original i Rèplica 

Pennsylvania: Original i Rèplica 

Lamarmora: Original i Rèplica 

Mariette: Rèplica 

Tanzutzu : Original i Rèplica 

Kuchenreuter: Original i Rèplica 
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Cominazzo: Original i Rèplica 

Colt: Original 

Donald Malson: Original i Rèplica 

Remington 

Manton: Original i Rèplica 

Lorenzoni: Original i Rèplica 

Armes Històriques de retrocàrrega: (una sola categoria per originals i rèpliques) 

Piñal  Pistola 

Piñal  Revòlver 

*Martin Cerezo (arma curta militar) 

Núñez de Castro  fusell lliure 

 Nuñez de Castro Fusell Militar 

Freire i Brull Fusell Lliure 

Freire i Brull Fusell Militar 

*Eloy Gonzalo (arma llarga militar) 

*Noves modalitats de pólvora nitro 
  
 Fusell Gros Calibre Estès Sèniors i Veterans: 
  “  “  “  3 x 40      “     “   “ 
     “      “     “         3 x 20                      “              “         
 Carrabina B.R. 50 Sporter : 
  “   “  “   “  Varmint Lleuger : 
  “   “  “   “       “       Pesat: 
  “   “  “   “ Aire       “       Lleuger: 
  “   “  “   “  “      “       Pesat: 
 Rifle Varmint Pesat  : 
  “   “  Lleuger  : 
  “ Repetició  Open sense limitacions : 
  “   “    Stock : 
  “   “    308 : 
  : 
 Rifle F-Class Open  : 
 Rifle F-Class F.TR  : 
 Carrabina F-Class R.Open : 
 Carrabina F-Class R.Restricted :  
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Recorreguts de Tir: 
 
 
Pistola Open     General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
Pistola Standard        “ “   “  “    “ “ 
Pistola Clàssica        “ “   “  “    “ “  
Pistola Producció       “ “   “  “    “ “  
Revòlver          “ “   “  “    “ “  
Producció Optics             “          “                  “             “                  “ “ 
 
Mini-Rifle Open        General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
Mini-Rifle Standard       “ “  “  “  “    “  

Escopeta Open   General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
Escopeta Modificada  “  “  “  “     “ 
Escopeta Standard  “  “  “  “     “ 
Escopeta Standard Manual “  “  “  “     “ 
 
Action-Air Open  General, Dames, Superjuniors, Juniors Sèniors, Supersenior, i Rangers 
Action-Air Standard        “ “  “    “  “   “          “ 
Action-Air Clàssica        “ “  “     “  “   “          “ 
Action-Air Producció        “ “  “     “  “   “          “ 
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   ANNEX Nº 2  
 

TAULA DE PUNTUACIONS  
 
  
➢ COMINAZZO .................................. 86 * REPLICA ............................ 86 
➢ KUCHENREUTER .......................... 94 * REPLICA ............................ 94 
➢ REVOLVER COLT.......................... 92 
➢ REVOLVER MARIETTE ................. 93 
➢ TANZUTZU .................................... 82 * REPLICA ............................ 87 
➢ PIÑAL PISTOLA ...................... 176/92 
➢ PIÑAL REVOLVER .................. 178/93 
➢ MARTIN CEREZO ................... 176/92 
➢ FUSELL MIGUELET .......................84   * REPLICA ............................ 85 
➢     “      MAXIMILIAN ........................ 84 * REPLICA ............................ 85 
➢     “      MINIE .................................. 84 * REPLICA ............................84 
➢     “      WHITWORTH ...................... 93 * REPLICA ............................ 93 
➢     “      VETERLI ............................. 94 * REPLICA ............................ 94 
➢ TANEGASHIMA ............................. 88 * REPLICA ............................ 90 
➢ HIZADAI ......................................... 88 * REPLICA............................ 90 
➢ WALKYRIA ..................................... 93 * REPLICA ............................ 93 
➢ MANTON ........................................ 19 * REPLICA ............................ 19 
➢ LORENZONI................................... 21 * REPLICA ............................ 21 
➢ NUÑEZ DE CASTRO F. Lliure . 178/92 
➢ NUÑEZ DE CASTRO F. Militar 172/89 
➢ FREIRE I BRULL F. Lliure ....... 178/92 
➢ FREIRE I BRULL F. Militar ...... 170/88 
➢ ELOY GONZALO.....................  178/92 
➢ PENNSYLVANIA ............................ 87 * REPLICA ............................ 87 
➢ LAMARMORA ................................ 90 * REPLICA ............................ 90 
➢ DONAL MALSON ........................... 78 * REPLICA ............................ 78 
➢ REMINGTON   ...............................164                    * REPLICA .......................... 164  
➢  
➢                                                                   
➢  
✓ CARRABINA ESTES       SENIORS ........................................................... 585 
✓         “             “          VETERANS ........................................................ 570 
✓         “             “          JUNIORS MASCULINS ...................................................... 576 
✓         “             “          DONES  ........................................................................... 578 
✓         “             “          JUNIORS FEMENINS ......................................................... 569 
✓         “         3 X 40      SENIORS ........................................................................ 1100 
✓         “             “          JUNIORS  ......................................................................... 1050 
✓         “             “          VETERANS ...................................................................... 1000 
✓         “         3 X 40      DONES  .........................................................................  1100 
✓         “             “          JUNIORS FEMENINS ....................................................... 1040 
✓         “         AIRE        SENIORS..........................................................................   590 
✓        “             “          VETERANS ......................................................................... 540 
✓         “             “          JUNIORS MASCULINS ...................................................... 565 
✓         “             “          DAMES  ........................................................................... 570 
✓       “             “          JUNIORS FEMENINS ........................................................ 560 
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✓ PISTOLA      LLIURE     SENIORS ...................................................................... 520 

✓    “                “            VETERANS ...................................................................... 495 

✓       “             “            JUNIORS  ........................................................................... 425 
✓       “    VELOCITAT      SENIORS ........................................................................ 530 
✓       “            “             VETERANS ........................................................................ 515 
✓       “            “             JUNIORS  ........................................................................... 510 
✓ PISTOLA ESPORTIVA DONES ............................................................... 540 
✓       “            “             JUNIORS FEMENINS ......................................................... 520 
✓       “            “             JUNIORS MASCULINS ...................................................... 520 
✓       “            “             VET. DAMES ...................................................................... 510 
✓ PISTOLA   AIRE       SENIORS..................................................................... ........ 550 
✓      “               “         VETERANS............................................................................525 
✓  
                                      JUNIORS MASCULINS ........................................................ 530 
✓       “            “             DONES  ........................................................................... 540 
✓       “            “             JUNIORS FEMENINS ......................................................... 525 
✓       “            “             VET. DAMES ...................................................................... 515 
✓ PISTOLA STAND.AIRE  SENIORS ..................................................................... 345 
✓       “            “      “      VETERANS ........................................................................ 330 
✓       “            “      “      JUNIORS MASCULINS ...................................................... 310 
✓       “            “      “      DAMES  ........................................................................... 300 
✓       “            “      “     JUNIORS FEMENINS.......................................................... 310 
✓       “      VELOC.AIRE   SENIORS ......................................................................... 20 
✓       “            “      “      VETERANS .......................................................................... 15 
✓       “            “      “     JUNIORS MASCULINS...........................................................12             
✓       “            “      “      DAMES  ............................................................................. 15 
✓       “            “      “      JUNIORS FEMENINS........................................................... 12 
✓     PISTOLA STANDARD SENIORS .................................................................... 535 
✓        “         “                 VETERANS ...................................................................... 500 
✓        “         “                 DAMES . ........................................................................... 520 
✓        “         “                 JUNIORS MASCULINS .................................................... 520 
✓        “         “                 JUNIORS FEMENINS ....................................................... 510 
✓        “      9 mm             SENIORS ......................................................................... 550 
✓        “         “                 VETERANS ...................................................................... 540 
✓ PISTOLA FOC CENTRAL  SENIORS ................................................................. 555 
✓        “        “          “       VETERANS ...................................................................... 540 
✓ FUSELL GROS CALIBRE  SENIORS ................................................................. 585 
✓  “            “          “ VETERANS ........................................................ 565 
✓ F.GROS.CALIBRE 3 X 40 SENIORS ......................................................... 1060 
✓ F. “    “         “         “     “ VETERANS ...................................................... 1000 
✓ F. “    “         “         “ 3 x 20     SENIORS ............................................................. .550 
✓ F. “    “         “         “     “         VETERANS ............................................................500  
✓ RIFLE VARMINT     PESAT .................................. TOTAL  Menys de   35 
✓    “             “              LLEUGER...............................        “           “         “  35   
✓    “     DE REPETICIO  OPEN S.LIMITACIONS.............     “           “         “  35 
✓    “     “          “          STOCK ..................................        “           “         “  50 
✓    “     “          “ 308.........................................         “          “          “  50 
✓ CARRABINA B.R.50    SPORTER ............................................................. 715    
✓          “                “                    VARMINT LLEUGER ......  ..................................... 730 
✓          “                “ VARMINT PESAT ................................................. 744 
✓ CARRABINA B.R.50 AIRE     VARMINT LLEUGER ............................................ 730 
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✓ CARRABINA  B.R.50 AIRE     VARMINT PESAT ................................................ 740 
✓ CARRABINA F-CLASS OPEN 50    ..................................................................... 297    
✓          “                “           FTR  50 ....................................  ..................................... 290 
✓ CARRABINA F-CLASS OPEN 100    ................................................................... 297 
✓          “                “           FTR  100 ........................................................................ 294 
✓ RIFLE F-CLASS  OPEN  ......... ........................................................................... 300 
✓ RIFLE F-CLASS  RESTRICTET .......................................... ................................ 300 
✓ RECORREGUTS DE TIR 
✓ DAMES EL 65% EN LA CLASSIFICACIÓ “RESULTATS DEL MATX” 
✓ OVERAL/SENIORS/SUPERSENIORS I RANGERS EL 75% EN LA CLASSIFICACIÓ 

“RESULTATS DEL MATX” 

 
 
 

TROFEU GENERALITAT 2022  

 
NORMES ESPECÍFIQUES 
 
El Trofeu Generalitat  celebrarà en les especialitats i categories següents: 
 
Carrabina Estès ....................................Sèniors, veterans, dames i júniors 
Carrabina 3 x 40  ...........................   Sèniors, júniors masculins i veterans  
Carrabina 3 x 40 ............................   Dames i juniors femenins 
Carrabina Aire ...............................   Sèniors,  veterans, dames i júniors  
Pistola lliure ...................................   Sèniors, júniors i veterans  
Pistola Velocitat .............................   Sèniors, júniors i veterans  
Pistola Aire ....................................   Sèniors, veterans, dames i júniors   
Pistola Esportiva ...........................    Dames i juniors  
Pistola Standard ...........................     Sèniors i veterans  
Pistola 9 mm...................................   Sèniors i veterans  
Pistola Foc Central .........................  Sèniors i veterans  
Pistola Standard Aire .....................   Sèniors, veterans, dames i júniors 
Pistola Velocitat Aire .....................   Sèniors, veterans, dames i júniors 
Armes Històriques 
-Llargues ........................................  Vetterli, Lamarmora, Whitworth i Minnié 
-Curtes............................................  Mariette, Kuchenreuter  
Armes Històriques de Retrocàrrega: 
-Llargues: Nuñez de Castro i Freire i Brull (una única modalitat en cadascuna d’elles, sense 
distinció de militar o lliure). 
-Curtes: Piñal (una única modalitat, sense distinció de pistola o revòlver). 
- Alta Precisió 
-Carrabina BR-50 Sporter, Varmint Lleuger i Pesat 
-Carrabina BR-50 Aire 
- Rifle Varmint Pesat i Lleuger 
- Joves Promeses Masculins i Femenins 
-Fusell Gros Calibre Estès.....................Sèniors i Veterans  
-Rifle F-Class R.Open 
-Rifle F-Class R.F.TR. 
-Carrabina F-Class Open 
-Carrabina F-Class Restricted 
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-Recorreguts de Tir : 
-Standard............    General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers  
-Open.................     General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers  
-Producció..........     General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers  
-Clàssica.............    General, Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
-Producció Optics   General,  Dames, Juniors, Sèniors, Supersenior, i Rangers 
 
 
Aquest Trofeu es farà en una sola tirada de cada especialitat i categoria, programades per 
diferents Camps de Tir de Catalunya per millorar la difusió del nostre esport. No es faran finals 
olímpiques en cap especialitat ni categoria. 
 
NOTA INFORMATIVA: Les competicions de Trofeu Generalitat hauran de comptar com a 
mínim tres esportistes. 
 

 
 
 

• QUOTES D’INSCRIPCIÓ 
 
➢ PER  ESPECIALITAT 

 
Sèniors, Dames , Veterans  ........................  30 €  
Júniors Masculins i Femenins.....................  15 €  
Inscripció fora de termini ......  especialitat + 20 €  
Recorreguts de Tir............................... .......  55 € 
Juniors Recorreguts .................................... 15 € 
Joves Promeses .......................................... 10 € 
Armes Històriques: 1ª especialitat 30€ següents   15€ 
Inscripcions fora de termini ................especialitat + 20€ 

  
 
-EMPATS: 
 
- Carrabina Estès, Carrabina Aire, Carrabina 3 x 40, Pistola Lliure i Pistola Aire: 
 
Els empats es resoldran per el major nombre de deus interiors. 
 
 
 
- Pistola Velocitat, Pistola Esportiva, Pistola Foc Central i Pistola Standard: 
 
Els empats es resoldran per el major nombre de deus interiors. 
 
 
- Pistola 9 mm: 
 
En cas d’empat pel primer o segon lloc el desempat es portarà a terme segons el punt 7.0. del 
Reglament Específic per aquesta especialitat. Els empats del quart lloc en endavant es resoldran 
segons el punt 7.3. de l’esmentat Reglament. 
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- Pistola d’Aire Velocitat i Pistola d’Aire Standard: 
 
Qualsevol empat per les dues primeres posicions es resoldrà mitjançant el reglamentari 
desempat. La resta d’empats es resoldran per compte enrere en sèries de 5 trets. Si qualsevol 
desempat persisteix els esportistes tindran la mateixa plaça. 
 
 
-Armes Històriques: 
 
Haurà classificació úniques per armes originals i rèpliques, en cas d’empat, aquest serà resolt 
amb la normativa especifica d’armes històriques vigent y publicada per MLAIC. 
 

 
-PREMIS: 
 
Tindran premi en cada especialitat i categoria, en els següents casos: 
 
      -  Participació de 6 o més esportistes, els 2 primers classificats. (premi + bossa d’ajuda) 
      - Fins a 5 participants, els 2 primers classificats, (premi) i la bossa d’ajuda sempre i quan 
assoleixin les puntuacions mínimes (annex 2). 
      - Fins a 3 participants, el primer i segon classificat, (premi) i la bossa d’ajuda sempre i quan 
assoleixin les puntuacions mínimes (annex 2). 

 
Tot premi i ajuda en metàl·lic per desplaçament, tindrà la corresponent retenció de l’IRPF.(2%) 
 
Els premis en metàl·lic estan condicionats sempre a la situació econòmica de la Federació 
Catalana de Tir Olímpic, degut als reajustaments econòmics que es tinguin que fer efectius. 
 
 
 No hi haurà premi en metàl·lic per Rangers i la Categoria Seniors i Superseniors es considerarà 
Categoria Única. 
 
Perquè hi hagi classificació específica d’Àrbitres-Ràngers en el T.Generalitat de Recorreguts de 
Tir, amb el corresponent premi, aquest tindran que abonar les quotes d’inscripció establertes, de 
no fer-ho no tindran dret a l’esmentat premi. 
 

 
 
 
La Federació Catalana de Tir Olímpic es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquest 
reglament si així ho creu oportú pel millor desenvolupament de la competició. 
 
 
 
 
 
 

Amb el suport del Consell Català de l’Esport i de la UFEC 
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FASES PRELIMINARS ALS CAMPIONATS D’ESPANYA 2022 

 
 

                              
• Pistola Velocidad   .......................... 10 Julio    ................ Mollet del Valles 

• Pistola  Deportiva  ........................... 03 Julio    .................Mollet del Valles 

• Carabina 3x40  ................................ 19 Junio   .................Mollet del Valles 

• Pistola Standard............................... 17 Sept.  .................Mollet del Valles 

• Pistola Fuego Central .....................  23 Julio  ....................Mollet del Valles 

• Pistola 9 mm  .................................. 17 Julio  .....................Mollet del Valles 

• Fusil 300. tendido ...........................  20 Marzo   ................ Vic 

• Carabina Tendido ..........................   24 Julio  ................... Mollet del Valles 

• Pistola Libre ...................................   12 Junio ................... Mollet del Valles 

• Recorridos .................................29-30/04-1/05 ..................Granollers/Terrasa 

• Varmint (100 m) .........................    7-8/ Mayo....................  Amposta 

• Varmint (200 m) ..........................     05 Junio..................... Torres de Segre 

• BR-50 (Sporter/V.L./V.P.) ...........   19-20 Marzo .................Sabadell 

• Cartucheria Metálica .....................  02-03/Julio .................. Lérida 

• F-Class open/restricted) 50m ........  24 Abril  ...................... Manresa 

• F-Class open/restricted) 100m ......  10 Julio  ...................... Amposta 
 
 

 
 
Les Fases Preliminars es creen com una activitat esportiva promoguda i organitzada des 
de l’àmbit autonòmic, par la que la RFEDETO presta un servei al col·lectiu 
d’esportistes, al facilitar la renovació de 1ª o ascens a 1ª categoria de la Llicència 
d’Armes tipo F. 
 
Les Fases Preliminars perquè tinguin validesa hauran de complir els següents requisits: 
 

- Estar incloses en el calendari oficial de la Federació autonòmica. 
Sé el Campionat Autonòmic de la modalitat (Sols es podrà fitxar una data per 
modalitat) 

- Que se celebrin abans dels Campionats d’Espanya programats per la Real 
Federación Española de Tiro Olímpico. 
 

- Per ser reconegudes per la Guàrdia Civil a efectes de renovació de 1ª o ascens a 
1ª categoria de la Llicència d’Armes “F”, hauran de ser dirigides per un Jutge-
Àrbitre de Categoria Nacional, designat per el Col·legit Català d’Àrbitres, que 
haurà que signar l’acta corresponent. 
 

 
- Tots els participants hauran d’estar en possessió de la llicència federativa de la 

temporada en curs, validada per la RFEDETO. 
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JOVES PROMESES 
 
JUVENILS – CADETS – INFANTILS I ALEVINS 
 
 
En les especialitats de Joves Promeses s’han inclòs noves especialitats que són una adaptació 
de les ja existents en Armes del calibre 22. 
El Reglament d’aquestes especialitats és el vigent amb que es regeixen les competicions 
organitzades per la Real Federació Espanyola de Tir Olímpic.  
 
ESPECIALITATS 
 
JUVENILS = Pistola d’Aire ................................................................ Masculí 
  “ “ “ Velocitat ................................................  “ 
  “ “ “  .............................................................. Femení 
     “ “  “   Esportiva ..............................................  “ 
 Carrabina d’Aire .......................................................... Masculí 
 “  “ “ ............................................................. Femení 
CADETS =  Pistola d’Aire... ............................................................ Masculí 
  “ “ “ Velocitat ................................................  “ 
  “ “ “  .............................................................. Femení 
  “ “ “ Esportiva ..............................................  “ 
 Carrabina d’Aire .......................................................... Masculí 
   
  “  “ “ ............................................................. Femení 
INFANTILS = Pistola d’Aire  .............................................................. Masculí 
  “ “ “  .............................................................. Femení 
 Carrabina d’Aire .......................................................... Masculí 
  “  “ “ ............................................................. Femení 
ALEVINS =  Pistola d’Aire  .............................................................. Masculí 
  “ “ “  .............................................................. Femení 
 Carrabina d’Aire .......................................................... Masculí 
  “  “ “ ............................................................. Femení 
BENJAMINS=Pistola d’Aire   ..............................................................Masculí 
      “             “       ..............................................................Femení 
                        Carrabina d’Aire ...........................................................Masculí 
                           “             “          ..........................................................Femení 
 
     CATEGORIES 
 
Sub-23  (Masculí i Femení)  Esportistes amb  19 i 22 anys 
Juvenils (Masculí i Femení) Esportistes amb 17 i 18   “ 
Cadets   ( “  “ “    )  “         “           15 i 16   “ 
Infantils  ( “  “ “    )  “         “           13 i 14   “ 
Alevins   ( “    “ “    )      “         “           11 i 12   “ 
Benjamins ( “    “      “    )       “         “             9 i 10   “ 
 
En la categoria d’Alevins el suport és obligatori i tindrà que ser portat per el propi esportista. 
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CAMPIONAT D'ESPANYA JOVES PROMESES 

 
 
 
 
La FCTO seleccionarà i subvencionarà als esportistes que participaran en el Campionat 
d'Espanya de Joves Promeses d'acord amb els criteris següents: 
 
•  Cal tenir una marca mínima acreditada per poder ser seleccionat 
 
• El primer classificat del Campionat de Catalunya, sempre que hagi obtingut la puntuació mínima, 
serà seleccionat automàticament si no ha estat l'únic participant. En cas que només hi hagués 
un participant i hagués fet la puntuació mínima, serà la Federació la que decidirà la seva selecció. 
 
• Es tindran en compte totes les tirades nacionals i autonòmiques (TG i CC) celebrades durant 
l'any corrent abans del límit d'inscripció al Campionat. També comptaran els controls de marques 
organitzats per la FCTO. 
 
• El Comitè Tècnic d'Escoles de Tir de la FCTO decidirà finalment els esportistes que seran 
seleccionats i subvencionats per la FCTO. 
 
• La FCTO designarà els entrenadors i personal tècnic que acompanyaran l'expedició al 
Campionat d'Espanya. Aquests tècnics aniran al Campionat amb les despeses pagades i sota la 
direcció del responsable del grup. 
 
• Hi haurà un responsable de grup que serà l'encarregat de l'organització de la logística del viatge 
(desplaçaments, estada i manutenció). 
 
• Amb motiu de la quantitat de esportistes que la FCTO selecciona per a aquesta competició, i 
les despeses que això implica, cada esportista seleccionat aportarà 75 € a la FCTO. La Federació 
es farà càrrec de la resta de despeses. 
 
• La FCTO aportarà la uniformitat que s'ha de dur durant el viatge i sobretot en els moments 
protocol·laris que el responsable de grup decideixi (desplaçament, visites oficials, pòdium). 
 
•  Si algun esportista seleccionat vol fer el viatge pel seu compte ho haurà de comunicar a la 
FCTO el més aviat possible una vegada s’hagi publicat el llistat oficial de seleccionats.  En aquest 
cas es desvincularà completament de l’expedició però haurà de complir la normativa 
d’uniformitat.  

 
•  Només podran ser seleccionats els esportistes de categoria infantil o superiors. Els esportistes 
de categories inferiors (Alevins i Benjamins) que vulguin participar en aquest campionat s’hauran 
de gestionar ells mateixos tot el viatge i rebran la uniformitat sempre que hagin superat la marca 
mínima.  
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MARQUES MÍNIMES: 
 
 
 
 
Per poder ser seleccionat per la FCTO per participar al Campionat d'Espanya de Joves 
Promeses, s'ha de tenir acreditat en competicions oficials (TG, CC) o bé en controls de marques 
organitzats per la FCTO les següents marques mínimes

CARRABINA 
 
SUB23                                   595                     
JUV.MASC.   570 
JUV. FEM.   570 
CAD.MASC.   375  
CAD.FEM.   375 
INF.MASC.   365 
INF.FEM.   365 
ALEV.MASC.   120 
ALEV.FEM.   120 
 

PISTOLA 
 
SUB23                                   545 
JUV.MASC.   500 
JUV. FEM.   500 
CAD.MASC.   320 
CAD.FEM.   320 
INF.MASC.   300 
INF.FEM.   300 
ALEV.MASC.   130 
ALEV.FEM.   13

 
El esportista que no tingui les marques mínimes podrà participar al Campionat 
d'Espanya i formar part de l'equip de la Federació però no podrà rebre cap tipus d'ajuts. 
 
COMPETICIÓ EQUIPS MIXTES EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA JOVES 
PROMESES. 
 
La competició d’equips mixtes joves promeses forma part del calendari del Campionat 
d’Espanya de Joves Promeses. 
 
Per tal de formar part dels equips mixtes de la Federació Catalan s’haurà  de complir 
amb el següents punts: 

• Es tindrà en compte els resultats del Campionat de Catalunya JJPP i el Trofeu 
de la Generalitat de JJPP.           

• Es tindrà en conta les competicions nacionals de JJPP. 

• Es farà la suma de les tres millors tirades d’entre les exposades en els punts 
anteriors i es farà un Ranking. 

• Les parelles es faran en orde del Ranking tant Femení com Masculí. 
                  
EQUIPS FEDERACIÓ CAMPIONAT D’ESPANYA JOVES PROMESES 
 
Per formar els equips de Federació Catalana del Campionat d’Espanya de Joves 
Promeses per categories i modalitat, es farà la mitja entre el Campionat de Catalunya i 
el Trofeu de la Generalitat de JJPP. 
Els tres esportistes que tinguin la millor mitja entre aquestes dues competicions formaran 
els equips. 
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AJUDES INDIVIDUALS EN PREMIS 

 
 
La FCTO crea un pla específic d'ajudes en premis als esportistes juniors per les 
competicions oficials de 2022 que consisteix en una quantitat concreta en euros que 
serà destinada a repartir entre els esportistes que aconsegueixin els objectius marcats  
per aquesta Federació d'acord amb el següent barem. S'estableixen una sèrie de punts 
que cada esportista anirà sumant cada vegada que aconsegueix l'objectiu. Finalment es 
sumaran tots els punts obtinguts per tots els esportistes dividint la quantitat destinada a 
premis per aquest valor total de punts. Aquesta operació ens donarà el valor del puntque 
serà multiplicat pel valor obtingut per cada esportista per conèixer l'ajuda real individual. 
Per tenir dret a premi s’haurà d’haver superat la puntuació mínima que apareix a l’annex 
2 de la normativa de precisió de la FCTO.  
 
Només es podrà optar a premi a les modalitats olímpiques. 
 
La taula de punts per classificació i modalitat és la següent: 
 
 

CATEGORÍA JUNIORS JOV. PROM. 

 

OLIMPIQUES TOTES 

1º 50 25 

2º 30 15 

3º 15 10 

entrar a la final 5 

 
Assistència 2 1 

 
 
A aquests punts se li afegirà la quantitat de esportistes classificats per darrere de cada 
esportista en la seva categoria. 
 
El resultat de punts obtinguts serà multiplicat pel coeficient del tipus de competició per 
obtenir el resultat final de punts. 
 
 
 
 
 
 

 

 

MODALITATS 

 

OLIMPIQUES 

 
Trofeu Generalitat - JP 1 

Trofeu Generalitat - JUN. 1 
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Campionat Catalunya - JP 2 

 

Campionat Catalunya - JUN. 2 

Copa Federació – JUN 3 

Copa President – JP 3 

Copa Princesa d’Astúries – JP 3 

Copa President – JUN 3 

Copa Rei - JUN. 4 

Campionat d’Espanya – JP 5 

Campionat d’Espanya - JUN. 5 

 
Exemple: 
 
El esportista A queda segon en un CC de C.Aire Juniors en el qual han participat 10 
esportistes 
 
Per classificació li corresponen 30 punts. Cal afegir que ha guanyat 8 esportistes i el 
resultat multiplicar-lo per 2. Total = (30 + 8) x 2 = 76 punts 
 
Una vegada finalitzat l’any el esportista rebrà un val pel valor final dels punts 
aconseguits. Aquest val es pot canviar en la seva totalitat per material de tir en qualsevol 
dels proveïdors amb els quals la FCTO arribi a un acord de col·laboració. 
 
El val no podrà ser canviat per diners en efectiu i caducarà als sis mesos de la seva 
emissió. 
 
Per aquest any 2022 s'estableix la quantitat de 6.000 € com a bossa per repartir entre 
els esportistes d'aquestes categories. 
 
Els premis en metàl·lic estan condicionats sempre a la situació econòmica de la 
Federació Catalana de Tir Olímpic, degut als reajustaments econòmics que es tinguin 
que fer efectius. 
 
Podran optar a aquest tipus de premis tots els esportistes, excepte els participants en la 
categoria d’Alevins i Benjamins. 
  
Els saldos inferiors a 30 € no es liquidaran i es repartiran proporcionalment entre els que 
reben aquestes ajudes. 
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                                            COPES RFEDETO 2022  

 
                                      
 
      QUOTES D’INSCRIPCIÓ COMPETICIONS RFEDETO: 
 
El mateix que les competicions de la Federació Catalana: 30€  
Dels que 20€ són destinats pel Club organitzador, 5€ per la Rfedeto i 5€ per la 
Fed. Catalana. 
 
En Armes Històriques  : 1ª especialitat  ...30€  següents 5€  plat 10€ 
Dels que 20€ són destinats pel Club Organitzador, 5€ per la Rfedeto i 5€ per la 
Fed. Catalana. 
 
F-Class/Alta Precisió:   1ª especialitat .....30€ següents  20€ 
Dels que 5€ són destinats  per la Rfedeto i 5€ per la Fed. Catalana. 
 
 
 
El Club Organitzador es farà càrrec de totes les despeses inclòs els 
àrbitres. 
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Modalitat 
 

 
Categories 

 
N.Trets 

 
N.Trets x 
Blancs de 
Competició 

 
N.de 
Blancs 
d’assaig 
(Paper) 

 
N.de Trets 
d’assaig 

 
Classificació 
i Perxejat o 
Canvi 

 
Temps en Blanc 
Electrònic/Temps en Blanc de 
Paper 

 
Temps de Preparació/Temps de Trets 
d’Assaig 

Pistola i 
Carrabina Aire 
10 m. 

Juv.Masc. 
 
Juv.Fem. 

60 
 
60 

 
1 
 

 
4 

Il·limitats 
durant el 
temps 
d’assaig 

En l’oficina de 
classificació 

1 hora, 15 min (Est) 
 
1hora, 30 min.  (Paper) 

15 minuts Preparació i 
 Trets d’Assaig 

Pistola Aire 
 10 m. 

Masc. I Fem. 
Cadets i Infantils 

 
40 

 
1 

 
4 

Il·limitats 
durant el 
temps 
d’assaig 

En l’oficina de 
classificació 

50 min. (Est) 
 
60 min. (En Blanc Paper) 

15 minuts Preparació / i 
  Trets d’Assaig 

Pistola Aire 
 10 m. 

Masc. I Fem. 
Alevins i 
Benjamins 

 
20 

 
1 

 
4 

Il·limitats 
durant el 
temps 
d’assaig 

En l’oficina de 
classificació 

25 minuts 
 
30 min. (En Blancs Paper) 

15 minuts Preparació /i 
 Trets d’Assaig 

Carrabina Aire 
10 m. 

Masc. I Fem. 
Cadets i Infantils 

 
40 

 
1 

 
4 
 

Il·limitats 
durant el 
temps 
d’assaig 

En l’oficina de 
classificació 

50 minuts. (Est) 
 
60 minuts (En blancs Paper) 

15 minuts Preparació / i 
 Trets d’Assaig 

Carrabina Aire 
10 m. 

Masc. I Fem. 
Alevins i 
Benjamins 

 
20 

 
1 

 
4 

Il·limitats 
durant 
El temps 
d’assaig 

En l’oficina de 
classificació 

25 minuts 
 
30 minuts (En blancs Paper) 

15 minuts Preparació / i 
 Trets d’Assaig 

Pistola  
Velocitat 

Juvenils Masc. 
 
Cadets Masc. 

60 (30+30) 
 
40 (20+20) 

 
1x5 blancs 

 
1 sèrie 

 
1 sèrie a 8 
seg. 

En la galeria 
 
Cada sèrie de 
5 trets 
 

2 sèries a 8 seg. 2 sèries a 6 seg. 
2 series a 4 seg. 
 
2 sèries a 8 seg. 2 sèries a 6 seg. 

 
3 minuts Preparació 

Pistola 
Esportiva 

Juvenils Fem. 
 
Cadets Fem. 

60 (30+30) 
 
40 (20+20) 

5 trets x blanc 1 precisió 
 
1 tir ràpid 

1 sèrie 
precisió 
 
1 sèrie tir 
ràpid 

En la galeria 
 
Cada sèrie de 
5 trets 

5 minuts 5 trets 
 
7 seg. Perfil 3 seg.front 

5 minuts Preparació (precisió) 
 
3 minuts Preparació (tir ràpid) 
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  FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC            

 FULL D'INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL CLUB:          

           

   CAMP.CATALUNYA TROFEU GENERALITAT     

Cognoms Nom Llic. Fed. Especialitat Categoría Especialitat Categoría D.N.I. D.Naix. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

            DATA:     
  INSCRIPCIÓ PER ESPECIALITAT        

        TOTALS       

Campionat de Catalunya - S. / D. / V.                 =            30 €  = 0 € Euros     

Campionat de Catalunya - JUN. / JV. / CD ./ IF. =           15 €  = 0 € Euros     

Trofeu Generalitat - S. / D. / V.                            =   30 €  = 0 € Euros     

Trofeu Generalitat - JM. / JF.                              =           15 €   0 € Euros     

C.Cat. i T.Gen. Joves Promeses                         =   10 €  = 0 € Euros     

Inscripció Fora de Termini                                   =   20 €  = 0 € Euros     

    TOTAL 0 € Euros     
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  FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC 

   CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 

   FULL D'INSCRIPCIÓ EQUIPS - CLUB:    

         
         
ESPECIALITAT:  COGNOMS NOM 

         

CATEGORIA:      
         

EQUIP:                

         
ESPECIALITAT:  COGNOMS NOM 

         

CATEGORIA:      
         

EQUIP:                

         
ESPECIALITAT:  COGNOMS NOM 

         

CATEGORIA:      
         

EQUIP:                

         
ESPECIALITAT:  COGNOMS NOM 

         

CATEGORIA:      
         

EQUIP:                

         
ESPECIALITAT:  COGNOMS NOM 

         

CATEGORIA:      
         

EQUIP:                

            

ESPECIALITAT:  COGNOMS NOM 

         

CATEGORIA:      
         

EQUIP:                

         
                  

TAXA D'INSCRIPCIÓ DATA:     
            
EQUIPS =  x 55 Euros =  SEGELL I SIGNATURA 

       "   JUNIORS  x 15 Euros =         

    TOTAL        
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FEDERACIÓ CATALANA 
DE TIR OLÍMPIC  

 

 
       

   RECORREGUTS DE TIR    
       

    FULL D´INSCRIPCIÓ    
       
        
COMPETICIÓ               

          

DENOMINACIÓ:               

ORGANITZADOR:              

LLOC DE CELEBRACIÓ:               

Nº DE EJERCICIS:   DATA COMPETICIÓ I HORA COMENÇAMENT:       

Nº DE TRETS:   PLAÇ LÍMIT D´INSCRIPCIÓ:         

        
INSCRIPCIÓ               

          

CLUB SOL.LICITANT:      FAX:       

          

          
    PARTICIPANTS      

COGNOMS I NOM   D.N.I. CATEGORIA LLICÈNCIA  EQUIP ARMA 

      TERRITORIAL  

TIPO       
FACTOR 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        
QUOTES DE PARTICIPACIÓ:           

          

   INSCRIPCIONS INDIVIDUALS  X 55      

   INSCRIPCIONS EQUIPS X 55      

   INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI  20      

      TOTAL     

     PAGO:         

     Entitat bancària:   Mitjançant tranferència bancària nº compta Club organitzador :       

                

        
INSCRIPCIONS:                

          

  FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC    CLUB ORGANITZADOR DE LA COMPETICIÓ    
  1- FULL D´INSCRIPCIONS DEGUDAMENT 
COMPLIMENTAT   1-TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA DELS DATOS    

  2- FOTOCÒPIA RESGUARD DE TRANFERÈNCIA   TEL. CLUB ORGANITZADOR:     

  FAX FCTO:     FAX CLUB ORGANITZADOR:     

        RESPONSABLE:         

        
SIGNATURA I SEGELL DEL CLUB SOL.LICITANT:           

          
          
       Data:   
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             1es FASES CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 

      

   

         

COGNOMS NOM 
Nº 

LLICÈNCIA 
ESPECIALITAT DNI CLUB 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

     DATA:   

        

            

1es Fases Camp. de Catalunya x 35 €  =   

Inscripció Fora de Termini              x 20 €  =   

        TOTAL   

      

      

Les inscripicions s'hauràn d'ingresar en el següent nº de 
compte i enviar còpia de la transferència i aquest full per mail 
a: 

SIGNATURA I SEGELL 

info@fcattir,cat        

        

Nº COMPTE BANCARI:   ES43 0182 7432 78 0200000767    
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       BR50 - FULL D'INSCRIPCIÓ        
 

      

 FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC   

      

         

COGNOMS NOM LF ESPECIALITAT D / E EQUIP 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

    DATA:  

            

Campionat de Catalunya BR50   x 30 €  =   

Equips   x 55 €  =   

Inscripció Fora de Termini                x 20 €  =   

        TOTAL   

      
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ:         

Les inscripicions s'hauràn d'ingresar en el següent nº de compte 
i enviar còpia de la transferència i aquest full per mail a: 

SIGNATURA I SEGELL 

        

        

Nº COMPTE BANCARI:      

BBVA ES43-0182-7432-78-0200000767    

      
CALENDARI PREVIST:        
        

DISSABTE  
BR50 V.LLEUGER I 
V.PESAT    

        
DIUMENGE  BR50 AIRE VL. I VP.    
  BR50 SPORTER      
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FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC 
 
 

AJUDES PER DESPLAÇAMENTS PER L’ANY 2022 
 

 
 
 

DISCIPLINES DE:  CARRABINA 
       PISTOLA 
  
 
 
CAMPIONATS D’ESPANYA: 
 
Tindran ajuda per desplaçament els/les esportistes que formin part dels equips que representin a aquesta 
Federació Catalana de Tir Olímpic en ells. 
En el cas de que en una especialitat i categoria no es formi equip per la causa que fos, el/la Campió/na 
de Catalunya del 2022, tindrà una ajuda per desplaçament igual que la que s’acordi per els/les esportistes 
que formin part dels equips. 
Si un/a esportista/a queda Campió/na d’Espanya del 2022 en alguna especialitat, sense formar part 
d’algun equip per la causa que fos, tindrà una ajuda per desplaçament igual a la que s’hagi acordat per 
els/les esportistes que formin part dels equips. 
 
Les ajudes per desplaçaments referents als Campionats d’Espanya, seran abonades el més aviat 
possible, un cop efectuat el Campionat motiu d’això. 

 
 
COPA DE SS.MM. EL REI I LA REINA: 
 
Tindran ajuda en cada fase per desplaçament tots/es  els/les esportistes que quedin classificats/des, 
dintre dels/les 6 primers/es, quan la classificació final sigui superior a 20 participants. 
 
Tindran ajuda en cada fase per desplaçament tots/es els/les esportistes que quedin classificats/des, dintre 
dels/les 4 primers/es, quan la classificació final sigui inferior a 21 participants. 
 
Tindran ajuda en cada fase per desplaçaments tots/es els/les esportistes que quedin classificats/des 
dintre dels/les 2 primers/es quan la classificació final sigui inferior a 11 participants. 

 
No tindran ajuda en cada fase per desplaçaments el esportista/a que es classifiqui en l’últim lloc.  
 
 
Les ajudes per desplaçaments referents a les Copes de SS.MM. el Rei i la Reina, seran abonades a finals 
d’any i sempre que la situació econòmica de la Federació Catalana, degut als reajustaments econòmics 
que es tinguin que efectuar, ho permetin.  
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DISCIPLINA D’: ARMES CURTES ESPORTIVES 

 
 
CAMPIONATS D’ESPANYA 
 
 
Tindran ajuda per desplaçament els/les esportistes que formin part dels equips que representin 
a aquesta Federació Catalana de Tir Olímpic en ells. 
 
En el cas de que en una especialitat i categoria no es formi equip per la causa que fos, el/la 
Campió/na de Catalunya del 2022, tindrà una ajuda per desplaçament igual que la que s’acordi 
per els/les esportistes que formin part dels equips. 
 
Si un/a esportista/a queda Campió/na d’Espanya del 2022 en alguna especialitat, sense formar 
part d’algun equip per la causa que fos, tindrà una ajuda per desplaçament igual a la que s’hagi 
acordat per els/les esportistes que formin part dels equips. 
 
Les ajudes per desplaçaments referents als Campionats d’Espanya, seran abonades el més aviat 
possible, un cop efectuat el Campionat motiu d’això. 
 
 
 

 
DISCIPLINA D’: ARMES HISTÒRIQUES 
 
 
CAMPIONATS D’ESPANYA: 
 
 
Tindran ajuda per desplaçament els/les esportistes que formin part dels equips que representin 
a aquesta Federació Catalana de Tir Olímpic en ells. 
 
En el cas de que en una especialitat i categoria no es formi equip per la causa que fos, el/la 
Campió/na de Catalunya del 2022, tindrà una ajuda per desplaçament igual que la que s’acordi 
per els/les esportistes que formin part dels equips. 
 
Si un/a esportista/a queda Campió/na d’Espanya del 2022 en alguna especialitat, sense formar 
part d’algun equip per la causa que fos, tindrà una ajuda per desplaçament igual a la que s’hagi 
acordat per els/les esportistes que formin part dels equips. 
 
Les ajudes per desplaçaments referents als Campionats d’Espanya, seran abonades el més aviat 
possible, un cop efectuat el Campionat motiu d’això. 
 
 
 
 
 



 
 

38 
 

 
DISCIPLINA D’: ALTA PRECISIÓ 
 
 
 
CAMPIONATS D’ESPANYA: 
 
 
Tindran ajuda per desplaçament els esportistes que formin part dels equips que representin a 
aquesta Federació Catalana de Tir Olímpic en ells.  
En el cas de que en una especialitat no es formi equip per la causa que fos, el Campió de 
Catalunya del 2022, tindrà una ajuda per desplaçament igual a la que s’acordi per els esportistes 
que formin part dels equips. 
Si un esportista queda Campió d’Espanya del 2022 en alguna especialitat sense formar part, per 
la causa que fos, d’algun equip, tindrà una ajuda per desplaçament, igual a la que s’acordi per 
els esportistes que formin part dels equips. 
 
Les ajudes per desplaçaments referents als Campionats d’Espanya, seran abonades el més aviat 
possible, un cop efectuat el Campionat motiu d’això. 
 
 
 

DISCIPLINA DE :RECORREGUTS DE TIR 
 
 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA: 
 
 
Tindran ajuda per desplaçament els/les esportistes que formin part dels equips que representin 
a aquesta Federació Catalana de Tir Olímpic en ells. 
 
En el cas de que en alguna especialitat no es formi equip per la causa que fos, el Campió/na de 
Catalunya del 2022, tindrà una ajuda per desplaçament igual a la que s’acordi per els esportistes 
que formin part dels equips, sempre que en el Campionat d’Espanya participi en la mateixa divisió 
i categoria en que va participar en el Campionat de Catalunya.  
 
Si un esportista/a queda Campió/na d’Espanya del 2022 en alguna divisió i categoria, sense 
formar part per la causa que fos d’algun equip, tindrà la mateixa ajuda per desplaçament que la 
que s’acordi per els esportistes que formin part dels equips, sempre que participi en la mateixa 
divisió i categoria en que va participar en el Campionat de Catalunya.  
 
Les ajudes per desplaçaments referents als Campionats d’Espanya, seran abonades el més aviat 
possible, un cop efectuat el Campionat motiu d’això. 
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  NORMES GENERALS: 
 
 
 
Les ajudes no seran acumulables en un mateix desplaçament. 
 
Les ajudes a esportistes Júniors seran abonades al Club que pertanyin. 
 
No tindran ajudes per desplaçaments les competicions que es celebrin dintre de la nostra 
Autonomia. 
 
Les classificacions de les Competicions de Veterans, Veterans Sèniors i Veterans Màsters, per 
a efectes d’Ajudes per Desplaçaments als Campionats d’Espanya s’unificaran en una sola 
classificació. 
 
 
Tota bossa d’ajuda en metàl·lic per desplaçament, tindrà la corresponent retenció de l’IRPF.(2%) 
 
Les bosses d’ajuda en metàl·lic estan condicionats sempre a la situació econòmica de la 
Federació Catalana de Tir Olímpic, degut als reajustaments econòmics que es tinguin que fer 
efectius. 
 
 

Els Trofeus i bossa d’ajuda en metàl·lic, caducaran als 3 mesos de la data 
establerta per la seva recollida. (dinar/sopar entrega premis) 
 
Aquestes normes d’Ajudes per Desplaçaments, es podran modificar si per força major, la 
Federació Catalana de Tir Olímpic es veu obligat a això. 
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                    AJUDES PER DESPLAÇAMENTS PER L’ANY 2022 
 
 
 

LLOC     IMPORT 
 
  

ALACANT ..............................................    75 € 
 

                          CORUÑA ..............................................  175 € 
 

GRANADA .............................................  155 € 
 

                          GUADALAJARA ...................................  105 € 
 
                          LUGO ...................................................  175 € 
 

MURCIA  ...............................................    95 € 
 
OVIEDO ............................................. ...  155 € 
 
PAMPLONA .......................................... ..  75 € 
 
VALENCIA ............................................... 65 € 
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LLICÈNCIES FCTO 
 
 
 
LLICÈNCIES ESPORTISTES:          75 € 
 
LLICÈNCIES TÈCNIQUES:  
(Àrbitres – Entrenadors): Llicència Nacional Inclosa           35 € 
 
LLICÈNCIES TEMPORALS:              10 € 
 
HABILITACIONS CLUBS:          165 € 
 
CERTIFICATS LLICÈNCIA “F”:             40 €  
 
LLICÈNCIES TÈCNICA DE RECORREGUTS DE TIR: 5 € 
 
En referencia als 5 € de la Llicència Tècnica de Recorreguts de Tir es obligatori tenir a més la 

Llicència d’Esportista, i afecta a totes les competicions Campionat de Catalunya, Trofeu 

Generalitat i 1er Fases. 

 
“En cumplimiento de las Normas Técnicas Nacionales de Recorridos de Tiro 2022, apartado 
2.1.1. Todos los Clubs adscritos en la Federación Catalana deberán enviar durante el 1er 
trimestre del año y siempre antes de la primera competición autonómica, un listado con el Censo 
de todos los tiradores del Club practicantes de la modalidad de recorridos de tiro u junto con 
dicho listado el justificante del pago de 5 euros por cada deportista relacionado en dicho Censo, 
requisito sin el cual no se aceptará la participación de ningún tirador en las competiciones 
amparadas por esta Federación Catalana.” 
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CONSENTIMENT PROTECCIÓ DE DADES I IMATGES 
Nom:   N.I.F.:  

Domicili:  

Població:  C.P.:   

Email:   Telèfon:   

 

 

 

 

 

 

 
FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL 
TOTES LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS L’ESTABLERT EN EL REGLAMENT GENERAL DE 
PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD). 
 
En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) vigent en la Unió Europea, el titular 
d'aquest consentiment autoritza a FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC a tractar les seves dades personals, i atorga 
aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. De la mateixa manera, el titular d'aquest consentiment 
ha estat informat de les següents dades: 
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC amb 
C.I.F. Q5855010D, domicili social C/ RAMBLA GUIPÚSCOA, 23-25 2º B-C - 08018 – BARCELONA, telèfon: 933033258, e-mail: 
info@fcattir.cat 
 
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPICOLÍMPIC tractarà la informació 
que ens facilita per dur a terme la tasca encomanada, per a la gestió comercial, promocions, encàrrecs, facturació i cobraments. 
Mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis.  Les imatges realitzades les tractarà per promocionar les activitats 
realitzades, campanyes comercials, promocionals i publicar en xarxes socials de l'empresa, web, fullets, revistes, etc. 
 
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la 
supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 
 
DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC, per col·laboradors i 
prestadors de serveis. 
 
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del 
seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se a nostre domicili fiscal o mitjançant el 
correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. 
 
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret 
a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dona consentiment a FEDERACIÓ CATALANA 
DE TIR OLÍMPIC a captar la seva pròpia imatge, ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament 
identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC o una 
altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la seva activitat professional i podran 
ser publicades a les xarxes socials de l'empresa, web, etc. FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC es compromet a adoptar 
en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges. 
 
L'informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular FEDERACIÓ CATALANA DE TIR 
OLÍMPIC. 

 Assenyaleu amb una X si desitja ser informat sobre els nostres productes i serveis. 

 Assenyaleu amb una X si autoritza la publicació de les seves dades e imatges.  
 
________________________, ____ de ___________________________ de 20___ 
 
Signat: 

En/ Na. ______________________________________________ D.N.I.: ____________________, pare, mare o  tutor/a legal del/la 

menor:____________________________________________________ D.N.I.: ___________________ AUTORITZA a FEDERACIÓ 

CATALANA DE TIR OLÍMPIC a tractar les dades i imatges del/la menor. 
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FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC 
 
 
CLUB ....................................................................................................  
 
Sr/Sra .................................................................. D.N.I. ........................  
 
Domicili ............................................................... nº......... pis .... porta ....  
 
Localitat ............................................................... Codi postal ...............  
 
AUTORITZO 
 

A publicar els meus resultats esportius en qualsevol medi de comunicació. 
 
La utilització d’imatges personals per a la seva difusió, així com, d’atorgar a la 
Federació Catalana de Tir Olímpic i al Club a dalt esmentat, els drets d’imatge que 
per això em corresponguessin. 

 

A tractar les meves Dades de salut amb la finalitat de gestionar les proves per el 
control de substàncies prohibides en la pràctica de l’esport conforme a la Llei 
Orgànica 3/2013, de 20 de Juny de protecció de la salut i de la lluita contra el 
dopatge en l’esport. 
 
Les Dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran 
cedides sense la meva autorització per a finalitats diferents. 
 
Tenint dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el domicili de la 
Federació Catalana de Tir Olímpic, Rambla Guipúscoa, 23-25 2on B-C Barcelona 
o en les oficines del Club a dalt esmentat, acreditant la titularitat respecte al dret. 
 

Firmat en ............................................................. a ... de ......... del ......  
 
 

 


