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REGLAMENT CATALÀ PER A L’ORGANITZACIÓ DE TIRADES. 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC 
 

 

 

 

DE LES CATEGORIES. 

 

Art. 1. La distància de tir per a tots els tiradors ve marcada en els reglaments de cada 

modalitat, quedant diferenciats els uns dels altres per la seva categoria respectiva, per 

valorar els seus resultats i classificacions en les tirades, no existint altra compensació o 

avantatge en les competicions que les diferents categories.  En les modalitats, F.O., S.K. 

i D.T. les finals, podran disputar-se pel sistema de “Finals Olímpiques”. 

 

Art. 2. La categoria de cada tirador en les diferents modalitats figurarà en: 

 

a) En la llicència federativa corresponent a cada tirador. 

b) En el llibre de categories que portarà la Federació Catalana de Tir Olímpic. 

c) En les fitxes que per a tal fi es trameten a la Federació Espanyola, on s’anoten 

els resultats obtinguts en competicions que se celebrin en tot el territori Català. 

 

Art. 3. Els tiradors s’agruparan en quatre (4) categories per les modalitats de F.O., F.U., 

Skeet i Doble Trap, corresponent a cada una d’elles les següents marques o 

percentatges: 

 

F.O. S.K. D.T. F.U  

119 o MÉS 119 o MÉS 130 o MÉS 190 o MÉS 1ª CATEGORIA 

70 o MÉS 70 o MÉS  190 o MÉS DAMES 

113 a 118 113 a 118 125 a 129 180 a 189 2ª CATEGORIA 

67 a 69 67 a 69  180 a 189 DAMES 

100 a 112 100 a 112 110 a 124 160 a 179 3ª CATEGORIA 

60 a 66 60 a 66  160 a 179 DAMES 

 INICI INICI  4ª CATEGORIA 

 INICI   DAMES 

 

És procedirà a l’ascens, en cada modalitat, quan l’esportista hagi obtingut DUES 

vegades la puntuació marcada en la taula de percentatges, en tirades complertes. 

  

Art. 4. Els tiradors estrangers quedaran enquadrats, a efectes de competició i 

classificació en 1ª categoria. 

 

 

Art. 5. 1. El tirador que hagi  deixat de practicar el tir al plat i, al cap d’uns anys, retorni 

a la competició, conservarà la categoria que anteriorment tenia. I estarà obligat a 

declarar-la al moment de reprendre la seva activitat. (veure Art. 10) 
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Art. 5.  2. El llibre de categories serà editat per la Federació Catalana de Tir Olímpic, en 

base a les dades que rebi de les seves Delegacions, les quals, hauran de facilitar-lo a les 

Societats, Clubs i Organitzadors de Tirades, a efectes de les tirades i expedició de 

llicències. 

 

Art. 5. 3. Tots els Clubs Federats i camps de tir on s’efectuïn tirades estan obligats a 

tenir el Llibre de Categories de l’any en curs, enviat a través de les Delegacions; el 

llibre haurà d’estar actualitzat d’acord amb les modificacions publicades al llarg de 

l’any per la mateixa Federació Catalana o la Reial Federació Espanyola de Tir Olímpic. 

 

Art. 6. 1. El tirador ascendirà a Tercera Categoria, el segon any que expedeixi la 

llicència federativa. Es considerarà tirador de Quarta Categoria només l’any d’inici. 

 

Art. 6. 2. El tirador ascendirà a Segona Categoria quan en el transcurs de l’any natural 

obtingui almenys en F.O.: dues vegades 113 plats en tirades de 125, tres vegades 90 

plats en tirades de 100, quatre vegades 45 plats en tirades de 50 o sis sèries de 25 

trencant 23 plats en cadascuna d’elles. 

En F.U., el tirador ascendirà a Segona Categoria quan en el transcurs de l’any natural 

obtingui almenys dues vegades 180 plats en tirades de 200, tres vegades 90 plats en 

tirades de 100 o també una tirada de 180/200 + dos tirades de 90/100, quatre vegades 45 

plats en tirades de 50 o sis sèries de 25 trencants 23 plats en cadascuna d’elles. 

Les sèries de desempats o “playoff” no es tindran en compte a l’hora de comptabilitzar 

els resultats 

 

Art. 6.3. El tirador ascendirà a Primera Categoria quan en el transcurs del mateix any 

aconsegueixi al menys dues vegades els resultats marcats a la taula de l’article 3. En 

F.U., també podrà ascendir quan obtingui 3 resultats de 95/100 o bé un resultat de 

190/200 + dos resultats de 95/100. 

 

Art. 6.4. El traspàs de categoria, després d’aconseguir els percentatges indicats d’acord 

amb els articles precedents, es produirà de forma automàtica o en tot cas quan es 

comuniqui per la Federació Catalana de Tir Olímpic. 

 

Art. 7. El tirador que havent estat ascendit de categoria, bé per escrit de la Direcció 

Tècnica de la Federació Catalana de Tir Olímpic, per notificació del Vice-president de 

Plat de la mateixa Federació, o per la Reial Federació Espanyola de Tir Olímpic, i 

participi en tirades o competicions sense declarar-ho i, per tant, competint en una 

categoria que no li correspongui, quedarà automàticament desqualificat i li serà retirada 

la llicència federativa per un any. 

 

Art. 8. 1. El tirador de Primera o Segona categoria podrà descendir a la immediata 

inferior si ho sol·licita a la Federació Catalana mitjançant la seva Delegació Territorial, 

quan entre el 15 d’Octubre d’un any i el 15 d’Octubre del següent, en la totalitat de plats 

tirats, amb un mínim de 500, no s’aconsegueixin els percentatges següents, en qualsevol 

tipus d’instal·lacions. Descens de 1ª a 2ª, 90 %. Descens de 2ª a 3ª, 85 %. Les 

sol·licituds es tramitaran del 15 d’Octubre al 15 de Novembre de cada any. 

En cap cas, sigui quin sigui el percentatge, se li concedirà el descens si durant l’any 

hagués aconseguit les sèries mínimes que preveu el Reglament per estar a la categoria 

que tenia, d’acord amb els articles 6.1, 6.2 i 6.3. 
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Art. 8. 2. Es poden preveure excepcions per causes especials justificades. Caldrà 

promoure, per part del tirador o la seva Delegació Territorial, un expedient que resoldrà 

la Direcció Tècnica de la Federació Catalana de Tir Olímpic.  

 

Art. 9. En cap cas les Delegacions Territorials podran , per si mateixes, decidir el 

descens de categoria de cap tirador. 

 

Art. 10. La Primera Categoria es perdrà, i es quedarà per tant en Segona Categoria, quan 

el tirador no participi en cap tirada de 125 plats durant dos anys naturals i, en cas de fer-

ho, no arribés en el mateix període, almenys en una d’elles a  119 de 125 en F.O. ó 190 

de 200 en F.U. 

 

Art. 11. El tirador descendit de categoria podrà ascendir novament si assoleix una altra 

vegada els percentatges corresponents, segons aquest Reglament. 

 

 

 

DELS JÚNIORS, DAMES  i VETERANS. 

 

Art. 12. Tindran la consideració de tiradors Júniors aquells tiradors/res menors de 20 

anys d’edat, fins el 31 de desembre de l’any en què compleixin els 20. Els tiradors/res 

Júniors tindran dret a inscripció gratuïta en les tirades, abonant solament els plats. En  

tirades festives, de promoció o benèfiques en què obtinguin premi en metàl·lic o en 

espècies, exclosos trofeus, medalles o títols sense valor notable, hauran d’abonar 

l’import íntegre de la inscripció. 

 

Art. 13. Les dames gaudiran d’inscripció gratuïta en les tirades, abonant solament els 

plats. En tirades festives, de promoció o benèfiques que obtinguin premi en metàl·lic o 

en espècies, exclosos trofeus, medalles, o títols sense valor notable, hauran d’abonar 

l’import íntegre de la inscripció. 

 

Art. 14. Es considerarà que un tirador és Veterà a partir de l’1 de Gener de l’any en què 

compleixi 60 anys i demostri una pràctica activa i continuada de l’esport del tir al plat 

durant els últims 5 anys. A partir de l’edat de 60 anys, abonarà el 80 % de la inscripció 

més plats. En tirades festives, de promoció o benèfiques en què obtinguin premi en 

metàl·lic o en espècies, exclosos trofeus, medalles o títols sense valor notable, hauran 

d’abonar l’import íntegre de la inscripció. 

 

Art. 15. Tots els menors no emancipats que desitgin prendre part en una tirada que se 

celebri en territori Nacional, a més de la documentació pertinent, haurà de presentar, en 

el moment de sol·licitar la llicència federativa, un document signat pel seu Pare o Tutor, 

responsabilitzant-se dels seus actes en l’ús de les armes, segons determina la legislació 

vigent. Les infraccions  d’aquest article comportaran l’obertura d’un expedient als 

responsables del menor. 

 

Art. 16. Els tiradors Júniors, Dames i Veterans competiran per l’adjudicació dels premis 

amb la resta de tiradors, havent de ser-los adjudicats els premis que els corresponguin 

per l’ordre següent: en primer lloc, el corresponent a pissarra general. En cas de no 

arribar a aquest, el de la classificació per categoria, i en últim lloc, el reservat a Júnior, 

Dama o Veterà, sense poder renunciar en cap cas al premi que li correspongui. 
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A tot tirador Júnior, Dama o Veterà que obtingui premi en metàl·lic se li descomptarà 

del mateix l’import de la inscripció, sense poder en cap cas renunciar al premi que li 

correspongui d’acord amb allò especificat en el paràgraf  anterior. 

 

Art. 17. Com a excepció, en les tirades a distància olímpica, els tiradors Júniors, Dames 

i Veterans podran optar, i així hauran de manifestar-ho en inscriure’s, per la categoria en 

què volen competir. 

De NO fer-ho, s’entendrà que competeixen com a Júniors, Dames o Veterans i per tant, 

sols podran optar als premis previstos com a tal. 

 

DE LES SOCIETATS 

 

Art. 18. Els Clubs, Societats i Seccions que entre els seus esports incloguin el Tir al Plat 

hauran necessàriament de federar-se, com determinen els estatuts de la Federació 

Catalana de Tir Olímpic i l’art. 9.1 de la Llei de l’Esport 8/1988 de 7 d’Abril de la 

Generalitat de Catalunya. Així mateix, estan obligats a subscriure una assegurança de 

responsabilitat civil o accidents per als espectadors i públic d’acord amb la llei 

d’Espectacles i Activitats Recreatives de la Generalitat de Catalunya  , en qualsevol de 

les dues circumstàncies: 

A) Que disposin d’instal·lacions fixes. 

B) Exclusivament per l’organització d’esdeveniments esportius i socials. 

L’assegurança cobrirà les quantitats que en el seu moment exigeixi la llei, reglament o 

altra anàloga, i en cap cas serà inferior a 350.000,00 €. 

 

Art. 19. 1. Totes les Societats queden classificades en quatre categories, i d’acord amb 

les següents característiques. 

 

Art. 19. 2. Categoria Especial, que tindran les Societats o Clubs que comptin almenys 

amb quatre fossats olímpics i dos skeet olímpics. A més hauran de tenir instal·lacions 

annexes adequades per la permanència d’un mínim de 200 tiradors i públic, així com 

lavabos i serveis per a senyores i senyors, restaurant, bar, servei d’armeria, espai per 

aparcament i de fàcil accés, amb la possibilitat d’allotjaments de vàries categories 

situades a menys de 35 km. 

 

Art. 19. 3. Categoria Primera, que tindran les Societats o Clubs que comptin almenys 

amb tres fossats olímpics i dos skeet olímpics. A més hauran de tenir instal·lacions 

annexes adequades per la permanència d’un mínim de 100 tiradors i públic, així com 

lavabos i serveis per a senyors i senyores. Haurà de contemplar la possibilitat 

d’allotjaments de diferents categories. 

 

Art. 19. 4. Categoria Segona, que tindran les Societats o Clubs que comptin amb 

instal·lacions de fossat olímpic skeet o fossat universal, però que no compleixin les 

condicions específiques de la categoria especial o primera. 

 

Art. 19. 5. Categoria Tercera, que tindran les Societats o Clubs en les quals les seves 

instal·lacions no compleixin les condicions específiques marcades en les categories 

superiors. 
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Art. 20. Les Societats, Clubs i Organitzadors de tirades vénen obligats a contribuir al 

sosteniment de la Federació Catalana de Tir Olímpic i les Delegacions Territorials amb 

una quota federativa anual segons disposi  l’Assemblea General. 

 

Art. 21. Els Ajuntaments, Comissions de Festes i Organitzadors de Tirades que, sense 

estar federats, desitgin celebrar una o vàries tirades a l’any, abonaran la quota anual 

d’acord amb l’article 20, contribuint en el sosteniment de la Delegació Territorial 

exclusivament. 

 

 

DELS PERMÍSOS DE TIRADES. 

 

Art. 22. Cada Societat o Club podrà celebrar, en el transcurs de l’any quantes tirades 

desitgi d’índole Social, Local o General, prèvia autorització federativa, en les 

condicions que assenyala aquest Reglament, havent de celebrar com a mínim tres 

tirades a l’any per gaudir del benefici de l’article 24. 

 

Art. 23. Totes les Societats o Clubs polisportius, amb secció federada de Tir Olímpic, 

hauran d’escollir un Delegat o President de la secció de Tir al Plat. 

 

Art. 24. Les Societats de superior categoria tindran dret preferent sobre la categoria 

inferior per organitzar qualsevol competició en la mateixa data, quan la distància que els 

separi sigui inferior a 50 km. 

 

Art. 25. Els Minifossats, donada la similitud amb les instal·lacions de Fossat Universal, 

s’aplicarà, en tot el possible la mateixa reglamentació tècnica que per a F.U., ja que 

l’única diferència consisteix en la reducció lateral de la seva construcció per l’exclusió 

de les dues màquines laterals. De tal forma, el Minifossat comptarà amb tres màquines 

llençaplats, amb angles, altures i distàncies en les màquines, en idèntiques condicions 

que per a les tres màquines centrals del Fossat Universal; també serà igual  pel que 

concerneix a la disposició dels llocs de tir i a la resta de la seva reglamentació per a la 

celebració de tirades en elles. Haurà, el minifossat, de disposar d’una distribuïdora 

apropiada perquè la seqüència de llançament sigui desconeguda per als tiradors, 

procurant que tots ells tirin sobre plats d’iguals característiques de vol.  

Per màquina Robot, s’aplicarà el mateix reglament que a Minifossat. 

En el mateix cas es troben les tirades de festa en les quals s’empren màquines manuals, 

fins i tot quan se n’empra una de sola. Aquesta activitat esportiva s’acull, en aquest 

reglament, com a inici per a practicants que puguin sentir-se atrets pel tir al plat en 

modalitats olímpiques o F.U.. Per aplicar-la  al minifossat no haurà d’interpretar-se en 

el sentit de considerar reglamentaria la instal·lació d’un minifossat, a efectes de 

marques de F.U. 

 

Art. 26. Els Clubs i Societats federades a efectes del calendari de tirades, hauran de tenir 

aprovades les dates de les mateixes per la Delegació Territorial corresponent. 

 

Art. 27. El programa de cada tirada haurà d’ésser prèviament aprovat per la Delegació 

Territorial, per la qual cosa haurà de sotmetre un esborrany del mateix, per duplicat, 

amb un mínim de 15 dies d’antelació respecte a la data de la tirada. Una vegada aprovat 

el programa per la Delegació Territorial, aquesta retornarà un exemplar de l’esborrany 

amb el segell i el vist-i-plau oficial. Posteriorment a aquesta aprovació, es podrà 
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imprimir i distribuir el programa, en cap cas abans. Les infraccions a aquest article se 

sancionaran amb multa de 60,00 € i la denegació de permisos de tirades per a un màxim 

de sis mesos. 

 

Art. 28. Els organitzadors de tirades no federats, siguin Ajuntaments, Comissions de 

Festes o Organitzadors particulars, que celebrin una o vàries tirades a l’any, hauran en 

primer lloc d’abonar , per a cada tirada, la Quota Federativa indicada en els articles 20 i 

21 d’aquest Reglament i dipositar una fiança de 60,00 €. Aquesta fiança els  serà 

retornada a l’entrega de l’acta reglamentària de la tirada sense que aquesta hagi sofert 

incidents greus a judici de l’àrbitre i Delegat Federatiu. Aquesta decisió es pot recórrer 

davant el Vice-president de Plat i, en última instància, davant el Comitè de Disciplina 

Esportiva. 

 

Art. 29. Els organitzadors de tirades, no federats, hauran d’abonar també, per a totes i 

cadascuna de les tirades que celebrin, les despeses que aquestes comportin a la 

Federació, tal com el permís de la tirada i el/s àrbitre/s. El permís de tirada serà la 

quantitat que cada any acordi l’Assemblea, o l’import  de la màxima inscripció de la 

tirada, si aquest fos de major quantia. Les despeses del/s àrbitre/s són fixades pel 

col·legi d’àrbitres i inclouran les dietes de manutenció i quilometratges que hauran de 

percebre el/s àrbitre/s. Aquests imports carregats al compte de l’organitzador, seran 

considerats com a ingressos de la Federació i abonat/s al/s àrbitre/s per aquesta, mai per 

l’organitzador. 

 

Art. 30. Els organitzadors de tirades, no federats, a què fan referència els articles 28 i 29 

hauran de sol·licitar la prèvia aprovació del programa de la tirada, d’igual forma que els 

Clubs federats (veure art. 27). Les infraccions d’aquest article se sancionaran amb una 

multa de 60,00 € i denegació de permisos de tirades per a un màxim de sis mesos.  

 

Art. 31. A més del permís federatiu per a la celebració de cada tirada necessiten, els 

organitzadors de tirades no federats, el corresponent permís Governatiu, el qual es 

tramitarà directament presentant el permís federatiu prèviament obtingut, sense el qual 

l’autoritat Governativa no autoritzarà la celebració de la tirada, d’acord amb l’article 

17.1 de la Llei de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. També hauran d’estar en 

possessió de l’assegurança de responsabilitat civil o accidents per als espectadors i 

públic d’acord amb la Llei d’Espectacles i Activitats Recreatives de la Generalitat de 

Catalunya, l’assegurança cobrirà les quantitats que en el seu moment exigeixin la llei, 

reglament o altra anàloga, i en cap cas serà inferior a 350.000,00 €. 

 

Art. 32. Les comandàncies de la Guàrdia Civil, podran exigir el permís federatiu i el 

governatiu a tots els organitzadors de tirades, i no permetre la celebració de cap tirada, 

ni tan sols els entrenaments previs, sota cap concepte, quan no es disposi dels 

corresponents permisos. D’igual manera la Guàrdia Civil podrà exigir als tiradors que 

participin en la tirada o els entrenaments, la possessió de la corresponent llicència 

federativa. 

 

Art. 33. Els organitzadors de tirades, tant si es tracta de Clubs federats com no, tindran 

molt en compte el capítol d’aquest Reglament “Dels àrbitres, Jurats i Delegats 

Federatius”. 
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Art. 34. Per poder practicar el tir al plat, tant en entrenaments com prenent part en 

qualsevol tipus de tirada, incloses les de tipus social o benèfiques, tots els tiradors sense 

cap excepció hauran d’estar en possessió de la llicència federativa de l’any en curs. Les 

infraccions a aquest article seran sancionades amb 100,00 € i l’obligació de treure’s la  

llicència;  els organitzadors seran sancionats amb 300,00 € .  

 

Art. 35. Quan un tirador practiqui el tir al plat en entrenaments haurà de disposar 

igualment de la llicència federativa, la qual mostrarà a requeriment de qualsevol 

membre de la Federació, del Col·legi d’Àrbitres, Entrenadors o Directius o Empleats del 

Club corresponent, a més per suposat de qualsevol Agent de l’Autoritat. 

 

Art. 36. En el cas de pèrdua o deteriorament de la llicència, l’interessat haurà de posar-

ho en coneixement de la Delegació Territorial que li correspongui, per tal que li sigui 

expesa una altra llicència o certificat que acrediti la seva pèrdua. El tirador que, havent 

perdut la seva llicència, no presentés el corresponent certificat, en inscriure’s en una 

tirada haurà d’adquirir-ne una de nova previ pagament de la mateixa. 

 

Art. 37. Els Clubs i organitzadors de tirades hauran de consultar la categoria del tirador 

en el Llibre de Categories posat al dia, per procedir a expedir la llicència federativa. 

 

Art. 38. Qualsevol falsificació en les dades de la llicència serà motiu de desqualificació 

per un any al posseïdor de la mateixa.  

 

Art. 39. La llicència federativa és vàlida per practicar el Tir Olímpic en qualsevol de les 

seves modalitats, Precisió i Plat.  

 

Art. 40. La llicència d’àmbit Autonòmic és vàlida per a la pràctica del Tir Olímpic en 

tot el territori Català. La llicència estatal, com el seu nom indica, tindrà validesa 

solament per a les proves de la RFEDETO. 

 

Art. 41.1. Els tiradors que estiguin en possessió de la llicència federativa podran prendre 

part en qualsevol competició o tirada oberta que, dintre del seu àmbit de validesa, se 

celebri en qualsevol Societat, encara que no siguin socis de la mateixa. 

 

Art. 41. 2. Sigui quina sigui la Delegació que expedeixi la llicència federativa, haurà de 

fer constar totes les dades del tirador i la seva residència actual; per a tots els altres 

efectes, el tirador serà considerat de la província on resideixi.  

 

Art. 42. Dels imports de la llicència del tirador, la Federació Catalana se’n reservarà un 

tant per cent, corresponent-li la resta a la Delegació que l’expedeixi. Quan les llicències 

siguin obtingudes pels tiradors mitjançant els expedidors, aquests podran percebre un % 

de l’import nominal sense que al tirador se li pugui incrementar el cost de la mateixa. 

Els ingressos que per aquest concepte obtinguin els expedidors seran destinats al 

reforçament econòmic i en tot cas hauran de redundar en benefici del Tir al Plat. Aquest 

tant per cent serà a expenses del marge de què disposa la Delegació Territorial i 

competeix exclusivament a aquesta Delegació la seva concessió. 

 

Art. 43. Les llicències per a tiradors júniors seran gratuïtes, i s’abonarà tant sols l’import 

de l’assegurança. 
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DELS PROGRAMES, INSCRIPCIONS I PREMIS. 

 

Art. 44. 1. Els Clubs o societats Federades hauran de fer, a la seva Delegació Territorial, 

la petició de les dates per a la celebració de les tirades que desitgin realitzar. 

 

Art. 44. 2. La Federació Catalana editarà cada any el calendari de tirades on figuraran 

totes les competicions organitzades o delegades per  ella. Les Delegacions Territorials 

confeccionaran així mateix el calendari de tirades que afecti la seva demarcació. 

 

Art. 45. Les dates per a tot tipus de tirades que siguin a menys de 125 F.O./SK., 150 

D.T. i 200 F.U. plats, no precisen de l’aprovació de la Federació Catalana. El Club, 

Societat o organitzador de tirades haurà de sol·licitar-la a la seva Delegació Territorial 

amb la màxima antelació i, en tot cas, com a mínim 15 dies abans de la data de la tirada, 

d’acord amb l’article 27. En cap cas no se autoritzarà una tirada que coincideixi amb 

una altra de caràcter Autonòmic o de categoria superior, excepte les de caràcter Social i 

de Festa Local. 

 

Art. 46. Els programes de les tirades a 125, 150 o 200 plats necessiten ser aprovats per 

la Federació Catalana, per la qual cosa, les Delegacions Territorials requeriran als clubs 

i societats federades els esborranys de programes per duplicat, amb temps suficient, de 

forma que estiguin en poder de la Territorial amb un mes d’antelació com a mínim. 

 

Art. 47. Els clubs o societats que desitgin organitzar tirades socials, o sigui, on solament 

puguin participar els socis de l’entitat, precisaran de la prèvia autorització de data i 

programa segons marca aquest Reglament (art. 22). Les infraccions a aquest article 

seran sancionades amb multes de 60,00 a 120,00  € als Clubs. En cas de reincidència, se 

li imposarà una nova multa dintre dels límits indicats i tancament de les seves 

instal·lacions d’un a tres mesos, a més de passar un informe al Comitè de Disciplina 

Esportiva. 

 

Art. 48. Les Delegacions Territorials suspendran totes les tirades  els programes o dates 

de celebració de les quals no haguessin estat aprovades federativament i ho posaran en 

coneixement de les autoritats civils o de la comandància de la Guàrdia Civil si fos 

necessari. També coordinaran les dates, evitant sempre que es pugui, la concurrència de 

més d’una tirada, especialment quan la distància que les separi sigui inferior a 50 km. 

 

Art. 49.1. En tots els programes de tirades a 125, 150 o 200 plats hauran de constar-hi, 

com a mínim, les dades següents: 

 

Art. 49. 2. En la portada. Hi ha de constar la FEDERACIÓ CATALANA DE TIR 

OLÍMPIC. A continuació DELEGACIÓ TERRITORIAL DE ..................... DE TIR AL 

PLAT. S’indicarà també el Club organitzador, si fos el cas, el títol o nom de la tirada, 

amb indicació de la modalitat, marca de màquines i de plats, així com el color. Preu de 

la inscripció, inclosos plats. De no estar-hi inclosos, s’hi haurà de fer constar, així com 

el seu preu. Dies i horaris d’entrenaments i preu de cada sèrie de plats. Dia i hora del 

començament de la tirada. Relació i distribució dels premis, amb el màxim detall i 

claredat. Qualsevol altra indicació que pugui ser d’utilitat als tiradors. Haurà de fer-se 

constar que la competició es regirà pel present Reglament Català per a l’Organització de 

Tirades. 
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Art. 49.3. En tots els casos, fins i tot en tirades a un menor número de plats, els directors 

de tir, responsables de la tirada, estaran en possessió de la llicència federativa vigent;  

sense aquest requisit no serà concedit el permís. 

 

Art. 50. Les matrícules o inscripcions que es fixin per a cada tirada, estaran 

proporcionades amb la importància dels premis, o de l’objecte social de la mateixa. La 

Federació Catalana i les Delegacions Territorials hauran de vetllar pel manteniment 

d’una proporcionalitat raonable entre l’import de la inscripció i l’objectiu social i valor 

dels premis. Queden totalment prohibits  els ‘reenganxaments’ o repetició d’inscripció 

en qualsevol tirada. Cada participant tant sols podrà intervenir una sola vegada, 

completant la prova al número de sèries programades. 

 

Art. 51. Aquells tiradors que tinguin dret a dues o més bonificacions en les matrícules o 

inscripcions, hauran d’elegir el benefici d’una d’elles, però en cap cas podran exercitar 

el dret a més d’una bonificació sobre la matrícula o inscripció en una tirada.  

 

Art. 52. Tots els tiradors que prenen part en qualsevol tirada, s’entén que, des del 

moment en què s’inscriuen per prendre part en la prova accepten plenament el programa 

de la mateixa i, per tant, no podran fer cap reclamació sobre el repartiment de premis o 

altres  detalls del programa de la tirada. 

 

Art. 53. Les Delegacions Territorials procuraran que les tirades no federatives estiguin 

dirigides per un àrbitre col·legiat, el qual ostentarà també el càrrec de Delegat Federatiu, 

sempre que no hi estigui present la persona del Delegat o d’algun directiu de la 

Federació Catalana, (veure el capítol dels Àrbitres, Jurats i Delegats Federatius). Les 

despeses les abonarà la Delegació Territorial, encara que siguin imputades a 

l’organitzador.  

 

Art. 54. Els premis que s’estableixin en un programa de tir es podran repartir de dues 

formes: 

a) Amb premis fixos. 

b) Per sistema proporcional al número d’inscrits en cada categoria. 

 

Art. 55. Dels premis que es programin, que no siguin a distància olímpica, es reservarà 

el millor trofeu per al guanyador absolut de la competició tant si es disputa en 

classificació general única, com per categories o mixta. Els organitzadors, abans de 

començar la tirada, hauran d’especificar quins són els premis en espècies o trofeus 

destinats a cada categoria. Per classificar els tres primers tiradors en la classificació 

general en cas d’empat es disputaran sempre desempats. En cas d’empat per a les altres 

classificacions (Categories 1ª, 2ª, 3ª i 4ª, Júniors, Veterans i Dames), tan sols es 

desempatarà per al primer lloc. 

 

 

Art. 56. L’elecció de la resta de trofeus i premis en metàl·lic es farà segons els millors 

resultats obtinguts; si dos o més tiradors resulten empatats a plats, obtindrà el trofeu i 

metàl·lic primer el que tingui millor sèrie, si la tirada és a més de 25 plats. En cas de 

nou empat es tindrà en compte la sèrie següent i així successivament fins a desfer 

l’empat. Cas de no aconseguir-ho es buscarà l’última sèrie (i després la penúltima, etc.), 

comptant a partir del primer plat de la sèrie en endavant fins trobar el primer ZERO i el 
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tirador que tingui més plats trencats obtindrà la millor classificació. De persistir l’empat 

es procedirà a un sorteig. 

 

Art. 57. 1. En totes les tirades a 25 plats, o menys, i en cas d’empat, s’autoritza l’entrega 

de trofeus o premis per ordre d’inscripció, si bé en tots els casos hauran de desempatar 

per als tres primers premis de la general i el primer de cada categoria. Aquesta opció 

dels organitzadors haurà de fer-se constar en el programa. De no fer-ho així es 

classificarà per la sèrie més llarga de plats trencats a partir del primer i així 

successivament i, en últim cas, sorteig. 

 

Art. 57. 2. Els tiradors que entrin al desempat pels tres primers llocs de la General i el 

primer de cada categoria, el resultat de la sèrie de desempat és el que marcarà l’ordre de 

la classificació final d’aquests tiradors. 

 

Art. 58. 1. Els premis de la classificació general i per categories no seran acumulables, 

havent de passar les vacants als següents classificats. 

 

Art. 58. 2. Tota vegada que un o més premis estiguin vinculats a diferents tirades, i 

s’atorguin condicionats segons els resultats finals aconseguits, aquests premis 

s’exposaran durant la primera tirada de les programades sota custodia fins el moment de 

la seva definitiva adjudicació; en el repartiment de premis hi assistirà un Delegat 

Federatiu certificant la justa assignació dels mateixos segons les condicions del 

programa. 

 

Art. 59. 1.  L’últim premi de la classificació general haurà d’ésser, com a mínim, igual o 

superior al primer de cada categoria. Els tiradors, siguin de la categoria que siguin, no 

podran renunciar mai al premi en metàl·lic, trofeu o premi en espècie que per 

classificació general els  pertoqui. 

 

Art. 59. 2. En les competicions que no s’adaptin a la fórmula internacional, o sigui, les 

inferiors a 125 plats en F.O. i 200 en F.U., tant en F.O. i en F.U.es resoldrà per “muerte 

súbita” a plat vist, devent en ambdós casos tirar tots els que desempatin el mateix 

número de plats i en el mateix puesto de tir i amb un sol cartutxo. 

El desempat per categories serà, tant en F.O. com en F.U. per “muerte súbita” a plat 

vist, devent en ambdós casos tirar tots els que desempatin el mateix número de plats i en 

el mateix puesto de tir amb un sol cartutxo. 

Les competicions de F.U. a 100 plats, puntuables per la formació de l’equip de 

Catalunya, es considerarà distància internacional a efectes de desempat, tant per la 

general com per les categories. (General, 25 plats dos cartutxos, sorteig de puesto. 

Categoria, “muerte súbita”, sorteig de puesto, un sol cartutxo i el mateix número de 

plats). 

 

Art. 59. 3. A partir de la publicació i entrada en vigor d’aquest Reglament, s’adoptarà la 

normativa internacional de finals Olímpiques o sigui, tirades a 125 plats, i al final dels 

125 plats  disputaran la final a 25 plats els 6 millors de la classificació General. 

 

Art. 59. 4. En les proves a distàncies Olímpiques, els premis per a Primera, Segona, 

Tercera, Quarta, Veterans, Júniors i Dames-Júniors també es podran disputar en la 

modalitat de Final-Olímpica. Aquesta opció haurà de fer-se constar en el programa. 
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Art. 59. 5. Els tiradors dispararan les seves sèries als camps que per sorteig els hagin 

tocat, encara que difereixin unes de les altres i sempre amb els esquemes que per sorteig 

els  hagin correspost. 

 

Art. 59. 6. Totes les tirades d’àmbit Autonòmic seran obertes i podran participar en elles 

els tiradors que disposin de la llicència de la Federació Catalana de Tir Olímpic. Les 

tirades organitzades per la Reial Federació Espanyola de Tir Olímpic  requeriran a més, 

la llicència estatal. 

 

Art. 60. La Federació Catalana podrà autoritzar la celebració de determinades 

competicions, per a tiradors d’unes categories, amb exclusió d’altres, per tractar-se de 

competicions de promoció, de selecció, etc., en les quals sigui aconsellable aquesta 

mesura. També podrà autoritzar competicions per a la participació exclusiva de Júniors, 

Veterans o Dames. 

 

Art. 61. Podran establir-se lliurament premis per a tiradors locals o del Club 

organitzador, sempre que per optar a aquests premis existeixi una inscripció 

independent. En cas d’inscripció comú, mai el valor dels premis destinats a tiradors 

locals o del Club, o ambdós en conjunt, podran sobrepassar el 30 % del total dels premis 

que es disputin, tant en valor com en número. Aquests premis no seran acumulables als 

que li puguin haver pertocat en la classificació general o per categoria, però podran 

escollir el que prefereixin entre ells. 

 

Art. 62. Els premis en metàl·lic podran programar-se de dues formes: com a premis 

fixos o al tant per cent de la inscripció. 

 

Art. 63. Els premis es podran programar per Classificació General Única, per Categories 

o Mixta, mentre que els premis al tant per cent de les inscripcions es deuran programar 

“per categories”, i es disputarà, cada una d’elles independentment, la seva pròpia 

recaptació. Per aquest motiu, no hi ha inconvenient perquè les quotes d’inscripció siguin 

de diferent import per les diferents categories, quan es tracti de premis al tant per cent. 

 

 

Art. 64. 1. En les tirades programades en premis al tant per cent d’inscripció quedarà 

reservat el 30 % del recaptat d’inscripció de cada categoria per a despeses 

d’organització, dedicant el 70 % restant per distribuir-lo en premis d’aquesta mateixa 

categoria. En el cas que no es donessin trofeus per a cada categoria es reservarà el 25 % 

en lloc del 30 %, dedicant el 75 % restant  al repartiment en premis. 

 

Art. 64. 2. En el cas  que en una categoria la inscripció no superés els 3 tiradors, la seva 

inscripció passarà a sumar-se a la de la immediata superior, i es disputaran els premis 

ambdues categories juntes. Al donar-se el cas en la Primera les inscripcions d’aquestes 

passarien a sumar-se a la Segona Categoria, i es disputaran els premis aquestes dues 

categories juntes. Si són tres o més els tiradors però inferiors al número de premis 

assignats, l’organitzador podrà deixar vacants els premis excedents. 

 

Art. 64. 3. Tant en el cas de premis fixos com al tant per cent, els percentatges 

reglamentaris destinats a premis no patiran cap altre descompte o reducció, amb 

l’excepció dels impostos que gravin els premis en metàl·lic. 
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Art. 65. La distribució dels premis al tant per cent en cada categoria haurà de fer-se 

pública abans del començament de la tirada i a la vista del número de participants. 

També podrà estar previst en el programa, detallant en cada cas la correspondència entre 

el possible número de tiradors i el número i import dels premis. 

 

DE LES TIRADES 

 

Art. 66. Tots els tiradors que prenguin part en una tirada estan obligats a conèixer el 

Reglament. Les Delegacions Territorials tindran cura de que existeixin exemplars 

d’aquests reglaments a les Societats, Clubs Federats i que en disposin els  organitzadors 

de tirades. 

 

Art. 67. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. 

 

Participació d’esportistes. 

Podran participar tots aquells tiradors que estiguin en possessió de la llicència federativa 

de l’any en curs, i que hagin estats donats d’alta a la Mutualitat General Esportiva, o 

qualsevol altra entitat asseguradora, circumstància aquesta que incumbeix  a la 

Federació Catalana. 

La participació de tiradors menors d’edat es regirà per allò establert en el Reglament 

d’Armes en vigor. 

 

Art. 67. 1. 1.  Participació d’esportistes d’altres comunitats: 

La possessió de la llicència Territorial de la seva comunitat és imprescindible. 

En els Campionats de Catalunya i Copes de Catalunya, no podran proclamar-se 

Campió, Sot-campió i Tercer, si bé apareixeran a l’Acta de Resultats en el lloc que 

haguessin obtingut; també percebran el mateix premi en metàl·lic contemplat en el 

programa de la competició que els correspongui per la seva classificació. 

 

Art. 67. 1. 2. Participació d’esportistes Estrangers: 

Si el tirador està en possessió de la llicència federativa en vigor, expesa per la Federació 

del seu país, no se li exigirà la llicència de la Federació Catalana. En cas contrari, caldrà 

expendre-li la llicència d’àmbit Autonòmic i, en el seu cas, també l’Estatal. Quant a 

l’homologació de la categoria s’estarà a allò que estableix l’article 4art d’aquest 

Reglament. En referència a les classificacions i premis s’aplicarà l’article 67.1.1. 

 

Art. 67. 2. Entitats Esportives: 

Perquè els Clubs o Societats puguin organitzar activitats esportives, hauran d’estar 

inscrits en el Registre Territorial de Clubs i Societats de la FEDERACIÓ CATALANA 

DE TIR OLÍMPIC, i estar al corrent de pagament del cànon federatiu i permís de tirada 

que estigui en vigor després de la seva aprovació per l’Assemblea General. 

 

Art. 68. Els tiradors els quals els estigui aplicat el Reglament de Disciplina Esportiva de 

la FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC, o de la Reial Federació Espanyola 

de Tir Olímpic, no podran prendre part en cap tirada de qualsevol àmbit o caràcter. Les 

infraccions a aquest article se sancionarà amb la desqualificació, pèrdua de la inscripció 

i  s’informarà a més a la Federació Espanyola.  
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Art. 69. Els tiradors hauran d’inscriure’s en les competicions a la seva arribada al camp 

de tir. Si un tirador no s’inscriu en aquest moment i retarda el fer-ho fins al final del 

termini d’inscripció podrà ser sancionat pel Jurat de Competició al pagament de drets 

dobles d’inscripció, a més de poder-lo situar en una determinada esquadra de tiradors, a 

fi que no resulti beneficiat d’una possible actitud especulativa. Si quan el tirador 

s’inscriu, encara no ha tingut lloc el sorteig d’esquadres i, per tant, entra al sorteig, no 

dóna lloc a les esmentades accions del Jurat. 

 

Art. 70. 1.  Desenvolupament de la Final de la Lliga Catalana per Equips de F.U. 

 

A cada edició, el Comitè Tècnic, decidirà com es disputarà aquesta Competició, si per 

eliminatòries, per puntuació etc. Es desenvoluparà en un sol dia a les instal·lacions que 

determini la Federació Catalana de Tir Olímpic.  

 

Art. 70. 2. Les  competicions que depenen directament de la  FEDERACIÓ 

CATALANA DE TIR OLÍMPIC   són: 

Campionat de Catalunya Absolut de F.O. , Campionat de Catalunya per Categories de 

F.O. ,  Campionat de Catalunya per Equips de F.O. , Copa de Catalunya de F.O. , G.P.I. 

Mollet , Copa President de F.O. Trofeu Generalitat de F.O. , Campionat de Catalunya 

Absolut de F.U. , Campionat de Catalunya per Categories de F.U. , Copa de Catalunya 

de F.U. , Copa President de F.U. , Trofeu Generalitat de F.U.  , Campionat de Catalunya 

de D.T. , Campionat de Catalunya de S K. Final Lliga Catalana per Equips.      

. 

Art. 70. 3. La Federació Catalana és qui té cura de l’organització, gestió i promoció de   

les competicions reflectides en l’article 70. 2..  Podrà delegar o traspassar, al seu criteri, 

la celebració de qualsevol d’elles als diferents Clubs o Societats que estiguin Inscrites al 

Registre de Clubs i Societats de la FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC, 

sempre que les instal·lacions del club o societat que les sol·liciti, reuneixin un mínim de 

condicions marcades per la Federació Catalana. 

 

Art. 70. 4. Totes les competicions es regiran per les seves corresponents normes o 

programes.   

 

Art. 71. Tancament de les inscripcions. 

 

Art. 71. 1. Es recomana que en els programes de les tirades, siguin de l’àmbit o 

categoria que siguin, hi figurin, en primer lloc, les hores hàbils de tir segons el temps de 

llum natural disponible (s’exclouen les tirades programades amb llum artificial). Les 

hores hàbils de llum seran les que publiqui la premsa diària referent a la sortida i posta 

de sol. En segon terme hi figurarà inexcusablement el número de tiradors admissibles 

que puguin tirar la/es seva/es sèrie/s dintre del temps de llum natural disponible. 

S’hauran de preveure i incloure en aquesta previsió, les sèries de finals o possibles 

desempats. 

Si per una causa de força major, no es pogués acabar la prova, el Jurat de Competició 

podrà reduir el nombre de tiradors mitjançant el sistema de tall,  sense que això pugui 

ser causa de reclamació. 

 

Art. 71. 2. En les tirades a distància olímpica, la inscripció quedarà tancada en el 

moment que es completi el número de tiradors previstos en el programa, d’acord amb 
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les hores de sol que es disposi, si be, i com a molt tard, a les sis de la tarda del dia 

anterior a la competició. 

 

Art. 71. 3. La inscripció podrà fer-se a la Federació Catalana, si es tracta de proves 

organitzades per ella,  a les Delegacions Territorials, o a la oficina del club on se celebri 

la tirada. En tots els casos s’haurà d’abonar l’import de la inscripció i els plats, requisit 

aquest indispensable per ser efectiva. Les inscripcions a les Delegacions Territorials 

hauran de tenir entrada a les mateixes, com a molt tard, la vigília de l’inici dels 

entrenaments oficials, dos dies abans del sorteig d’esquadres. 

Es recomana als tiradors amb residència lluny del lloc de la tirada, que confirmin si la 

seva inscripció ha quedat formalitzada dins el nombre de tiradors admesos, en prevenció 

de desplaçaments i despeses innecessàries. 

 

Art. 71. 4. Els tiradors inscrits que  no es presentin a l’inici de la prova o que, una 

vegada començada, l’abandonin sense previ avís al Jurat de Competició, podran ser 

eliminats de la resta de competicions organitzades per la Federació Catalana durant el 

que quedi de la temporada en curs, a més de perdre l’import de la inscripció i els plats 

de la competició abandonada sense justificació. 

 

Art. 71. 5. No s’admetran inscripcions telefòniques o per delegació, sense que, al mateix 

temps, no s’hagi formalitzat l’import de la inscripció més els plats. 

 

Art. 71. 6. En les tirades de promoció,  festes o benèfiques, s’autoritza el tancament de 

les inscripcions bé per l’última esquadra incompleta o fins a esgotar les possibilitats de 

completar la competició tenint en compte les hores de llum; en aquest cas, també 

s’admetran esquadres incompletes. Per a aquestes proves podrà fer-se la inscripció 

personalment al camp de tir el mateix dia de competició. 

 

Art. 72. La tirada començarà puntualment a l’hora anunciada; queden facultades les 

Delegacions Territorials per imposar sancions a les Societats o entitats que no 

compleixin aquest requisit, en prevenció de perjudicis als tiradors. Les infraccions a 

aquest article se sancionaran amb multa de  30,00  €  a  60,00  € .  

 

Art. 73. Les tirades programades a més d’un dia se suspendran quinze minuts abans de 

la posta de sol, completant la sèrie l’esquadra que en aquell moment estigues tirant. NI 

A PETICIÓ PROPIA, podran els tiradors començar la seva sèrie després de l’hora 

assenyalada anteriorment. Les esquadres pendents recomençaran el dia següent a l’hora 

que determini el Jurat de Competició. Serà competència del Jurat de Competició 

prendre les mesures necessàries, si per acumulació del primer dia o altra causa de força 

major, no s’ha pogut completar la tirada el segon dia, procedint a l’eliminació de 

tiradors per marca mínima, sempre que els participants hagin completat almenys el 60% 

de la prova. 

 

Art. 74. Totes les tirades, incloses les Socials, quedaran sota la supervisió de la 

Federació Catalana, o les Delegacions Territorials corresponents. 

 

Art. 75. Durant les celebracions dels Campionats de Catalunya, Copes, Grans Premis i 

d’altres tirades tant en F.O. com en F.U., programades i organitzades per la Federació 

Catalana, no es podrà celebrar cap altra prova en tot l’àmbit Català excepte les de 

caràcter Social i de Festes Locals. 
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Art. 76. Durant la celebració dels Campionats Territorials programats i organitzats per 

les Delegacions Territorials corresponents, no es podrà celebrar el primer dia de la 

prova cap altra tirada. 

 

Art. 77. Els Campionats Territorials es tiraran a un mínim de 50 plats en sèries de 25. 

 

Art. 78. En les tirades que se celebrin en camps de Tercera Categoria o en instal·lacions 

ocasionals, les Delegacions Territorials queden facultades i en llibertat per determinar 

les condicions tècniques de la tirada, sempre, no obstant, dintre de l’esperit del 

Reglament i de fomentar l’esport per encarrilar els tiradors en la seva preparació per 

prendre part en tirades amb instal·lacions de superior categoria. 

 

Art. 79. En totes les tirades de caràcter Territorial, els plats, les màquines i altres 

elements de la instal·lació, hauran de tenir la corresponent homologació de la Federació 

Catalana per la modalitat específica. En fossat Olímpic i en fossat Universal serà 

preceptiu l’ús de distribuïdora i de Fono-Pull igualment homologats. 

 

DE LES ACTES DE RESULTATS.     

 

Art. 80. Els Clubs, Societats i organitzadors de tirades estan obligats a enviar a la 

Delegació Territorial els resultats de les mateixes, a la setmana següent de la seva 

finalització, remetent les actes de resultats signades pel Jurat de Competició. A tal fi, la 

Federació Catalana facilitarà a les Delegacions Territorials els fulls o exemplars 

suficients de les Actes de Resultats, perquè aquests siguin entregats als Clubs i 

organitzadors de tirades al moment del cobrament de la quota federativa i de concedir-

los el permís de tirada. Per a aquesta concessió serà condició prèvia el dipòsit anticipat 

(fiança Art. 28) de la quantitat que acordi en cada moment l’Assemblea. És 

recomanable que sigui l’àrbitre de la tirada el que reculli l’acta després de la seva 

signatura. 

 

ÀRBITRES, JURATS DE COMPETICIÓ, DELEGATS FEDERATIUS, 

DIRECTIUS.   

 

Art. 81.1. Els àrbitres seran designats pel Vice-president del Col·legi d’Àrbitres o en el 

seu defecte, pel Delegat Territorial corresponent (quan sigui possible) d’entre els 

col·legiats amb la llicència en vigor i d’acord amb els seus reglaments. En competicions 

de caràcter nacional hauran de ser àrbitres amb llicència nacional, les de caràcter 

territorial  serà suficient la possessió de la llicència territorial.  

 

Art. 81.2. Les tirades de qualsevol tipus o categoria a celebrar per clubs federats, 

ajuntaments, comissions de festes, organitzadors particulars etc., serà suficient que el 

col·legiat estigui en possessió de la llicència territorial, els organitzadors tindran l’opció 

de pactar amb ell la forma i quantia del pagament, independentment de complir amb els 

preceptes dels paràgrafs anteriors i següents. 

 

Art. 82. L’àrbitre principal tindrà l’ajut de dos o tres àrbitres auxiliars (segons les 

circumstàncies) que es nomenaran per rotació entre els propis concursants components 

de l’esquadra que acabi de tirar. Dos àrbitres auxiliars seran laterals, situant-se a cada 

costat del camp de tir i en posició idònia. Un anotarà els plats bons i zeros en l’imprès 
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adequat i l’altre assenyalarà els resultats aixecant una banderola. El tercer, si fos el cas, 

tindrà la funció fonamental de vigilar el funcionament del marcador de sèries o pissarra, 

assegurant-se que els resultats que s’anotin siguin els que l’àrbitre principal dóna per 

definitius. 

 

Art. 83. Tot concursant a qui l’àrbitre principal designi com a àrbitre auxiliar té 

l’obligació d’actuar com a tal. Convé, a ser possible, avisar als qui hauran d’actuar 

d’àrbitres auxiliars abans de començar a tirar la seva pròpia sèrie, a fi  que al finalitzar-

la no abandonin el camp. En cas de practicar-se en un sol camp o en tirades de festes, 

auxiliaran a l’àrbitre els tiradors que hagin obtingut millor resultat de la seva sèrie.  

 

Art. 84. L’àrbitre principal podrà acceptar substituts competents per aquells casos en 

què els àrbitres auxiliars designats en un principi, tinguin alguna raó que els impedeixi 

actuar. 

 

Art. 85. Si  es designa  àrbitre auxiliar a un tirador i aquest no es presenta o es nega a 

actuar sense cap motiu justificat, o no aporta un substitut idoni, se’l sancionarà amb la 

pèrdua d’un plat en la modalitat de F.O. i tres en F.U., que es restarà de la seva 

puntuació final. La reincidència en aquesta falta pot ser motiu per la seva 

desqualificació. A més, si reincideix per tercera vegada en la mateixa competició o per 

cinquena vegada al llarg de la temporada se li obrirà un expedient sancionador. 

 

Art. 86. L’àrbitre principal haurà d’estar en possessió de la corresponent llicència del 

Col·legi Català d’Àrbitres i no podrà competir en una mateixa tirada si aquesta és a 

distància olímpica; en canvi, podrà prendre part i competir en qualsevol altra tirada 

encara que actuï com a àrbitre principal.  

 

Art. 87. Totes les tirades, l’organització de les quals depengui de la Federació Catalana, 

així com totes aquelles que siguin puntuables per a la formació de l’equip/s català/ns, 

hauran ineludiblement d’estar arbitrades per àrbitres assignats per la Federació 

Catalana, (excepte en l’aplicació de l’article 81) i les despeses i dietes s’imputaran als 

organitzadors de la prova. Obligatòriament totes les tirades en instal·lacions fixes o 

eventuals, hauran de tenir un àrbitre autoritzat per la Delegació Territorial, i les 

despeses s’imputaran a l’organitzador ( article 28 ) actuarà a més com a Delegat 

Federatiu quan així se’l  designi, amb responsabilitat sobre la gestió dels permisos i 

llicències. 

 

Art. 88.  Cas de no presentar-se o de no haver-se designat l’àrbitre principal, el Jurat de 

Competició o, a falta d’aquest, el Club, Societat etc., que organitza la tirada, actuarà de 

la següent forma: 

a) Tractarà de trobar entre els assistents un àrbitre titulat, disposat a arbitrar. 

b) Si no  s’aconsegueix , es tractarà  que àrbitres no titulats, o sigui, persones amb 

experiència i coneixedors del Reglament accedeixin a fer les funcions d’àrbitre 

principal. 

c) Si es fracassa en els dos primers intents anteriors es designaran àrbitres 

principals que s’aniran tornant i que podran competir . La primera sèrie 

l’arbitrarà el Director de Tir; les següents esquadres, els tiradors millors 

classificats, el de major experiència  exercirà de principal i els altres dos  

d’auxiliars. 
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d) A l’acta de resultats de la tirada es farà constar la no compareixença de l’àrbitre 

o àrbitres principals designats inicialment, i la forma en què s’ha resolt el 

problema. 

e) La Delegació, a l’entrega de l’acta, procedirà al pagament del tirador que va 

exercir d’àrbitre en els casos a i b. 

 

Art. 89 . L’àrbitre principal d’una tirada haurà de signar les actes de resultats de la 

mateixa i complimentar-les amb claredat i amb totes les dades, observacions i 

incidències que procedeixin, en estreta col·laboració amb el Jurat de Competició i el 

Delegat Federatiu.  

 

Art. 90. L’àrbitre principal designat pel Col·legi d’Àrbitres per dirigir una tirada es 

convertirà automàticament en Delegat Federatiu i, en conseqüència, a més de la seva 

comesa arbitral, s’encarregarà de les funcions que com a Delegat Federatiu li 

corresponguin quan el President de la Federació (Vice-president de Plat) no hagués 

designat expressament un Delegat, o, que havent estat designat no estigués present a la 

tirada per qualsevol causa. 

 

Art. 91. Quant a la resta de funcions pròpies dels àrbitres principals i auxiliars 

s’atendran al Reglaments corresponents. 

 

Art. 92. El desenvolupament i control tècnic de les tirades haurà d’estar supervisat per 

un Director de Tir nomenat a l’efecte i especialitzat en el programa de la tirada; haurà 

d’estar en possessió de la corresponent tarja federativa. 

 

Art. 93. Tota tirada haurà d’estar sota el control superior d’un Jurat de Competició 

format per no menys de TRES membres, que es nomenaran abans del començament de 

la tirada, i que hauran d’estar federats. 

 

Art. 94. Els membres del Jurat de Competició seran persones que, presents en la 

competició, tinguin un millor coneixement sobre l’esport del Tir al Plat, especialment 

en la modalitat en què es competeixi, i ostentin els més alts càrrecs directius, a nivell 

Nacional, Territorial, del Club, etc. , o siguin representatius d’un dels nuclis importants 

de tiradors participants de les diferents Territorials, o d’un mateix Club, etc. 

 

Art. 95. Farà les funcions de President del jurat un dels seus membres , escollit pel 

següent ordre: 

President o Vice-president de la Federació Catalana. 

Delegat Territorial on se celebri la competició. 

President d’una altra Comunitat Autònoma. 

Tècnic Esportiu. 

Secretari. 

Vocal de la Federació Catalana. 

President o Vice-president del Col·legi  Català d’Àrbitres. 

Membres Federatius d’una altra Comunitat Autònoma. 

Tots els membres del Jurat de Competició hauran de tenir un alt coneixement dels 

reglaments. 

El nomenament del Jurat serà competència del Director Tècnic o Director de la Tirada. 

 



  F.C.T.O. 

 18 

Art. 96. El Delegat Federatiu pot ser membre del Jurat de Competició, fins i tot el seu 

President, si procedeix, sempre que no es tracti de la mateixa persona que actua 

d’àrbitre principal.  

 

Art. 97. Al Jurat de Competició li correspon: 

a) Assegurar-se, abans de començar les tirades, que les condicions tècniques dels 

plats, màquines, distribuïdores, etc., són reglamentàries. 

b) Vigilar, durant la tirada, perquè es compleixin totes les regles; podrà examinar 

per mostreig, municions i plats. 

c) Decidir, quan no ho faci l’àrbitre principal, sobre incidents o defectes de la 

tirada. 

d) Examinar i decidir sobre protestes que es presentin. 

e) Decidir sobre les sancions a aplicar per l’incompliment dels reglaments. 

f) Tenir cura  que es compleixi el programa de la tirada sempre que sigui possible, 

acordant i dictant les mesures que cal adoptar quan sorgeixin imprevistos, 

desviant-se en aquests casos el menys possible d’allò programat, recolzant-se en 

el Reglament i amb un alt esperit d’equitat. 

g) Controlar que tot tirador que participi en la tirada estigui en possessió de la 

llicència federativa de l’any en curs. 

h) Controlar la distribució i l’entrega de premis, informar al President de la 

Federació de les anomalies o incidents haguts en la tirada. 

i) En el cas que el número de participants sigui inferior als previstos, el Jurat de 

Competició podrà variar el número de dies de la tirada, previstos en un principi. 

Decidir sobre el repartiment de premis en cas de menys tiradors participants que 

premis, etc., sempre amb la major equitat i sense perjudicar els tiradors. 

 

Art. 98. El Jurat de Competició, quan s’hagi de reunir per estudiar qualsevol problema o 

reclamació, ho farà en secret, sense permetre la presència de persones alienes a ell. 

Procurarà escoltar  l’àrbitre i a les persones afectades, i dictaminarà finalment per 

majoria de vots. 

 

Art. 99. Les decisions del Jurat, seran preses per majoria de vots. En cas d’empat, el 

President disposarà d’un vot de qualitat per trencar l’empat. Perquè les decisions del 

Jurat es considerin vàlides només caldrà que hi estiguin presents el President i dos dels 

seus membres. Com a excepció, i en cas d’urgència, només caldrà la presència de dos 

membres del Jurat per prendre decisions vàlides, a condició que ambdós estiguin 

totalment d’acord i de que consultin amb l’àrbitre.  

 

Art. 100. Les decisions del Jurat, quan facin referència als canvis en el programa, es 

donaran a conèixer als participants per mitjà d’un comunicat escrit, per anotació a les 

pissarres del camp i/o per megafonia, per tal d’assegurar-se  que les seves decisions són 

conegudes oportunament pels  interessats.  

 

Art. 101. Quan el Jurat de Competició sancioni, ho farà reglamentàriament i amb 

respecte cap al sancionat, indicant-li els motius, escoltant els seus arguments de defensa 

i, en tot cas, indicant-li que, contra la decisió del Jurat, pot recórrer a la Federació 

Catalana o Delegació Territorial. 

 

Art. 102. Els poders del Jurat d’una tirada no són tal, sinó que es basen en els 

reglaments i en l’esperit dels mateixos. El Jurat actuarà per corregir imprevistos i 
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incidències, però no pot variar les condicions programades llevat de les situacions 

contemplades en aquest Reglament, ni tampoc afavorir deliberadament a tiradors o 

organització. 

 

Art. 103. La Federació Catalana o la Delegació Territorial, segons el cas, designarà el 

Delegat Federatiu que haurà d’assistir a cada una de les tirades que se celebrin a la seva 

Territorial, i tindrà com a missions principals: 

a) Comprovar que la tirada es desenvolupa d’acord amb els reglaments de la 

modalitat i que es compleix el programa aprovat prèviament per la Federació. 

b) Comprovar que tots els tiradors inscrits estan en possessió de la llicència 

federativa de l’any en curs. 

c) Donar compte al President de la Federació Catalana o al Delegat Territorial, per 

escrit si fos necessari, de les anomalies que hagués observat. 

d) Assessorar el Jurat de Competició en l’aspecte tècnic i esportiu d’acord amb els 

reglaments; fins i tot podrà, si procedeix, formar part del Jurat de Competició 

d’acord amb l’article 96 d’aquest Reglament. 

 

DE LES PROTESTES 

 

Art. 104. 1. Per tal d’evitar protestes sense fonament, tot tirador que desitgi presentar 

una reclamació al Jurat de Competició en la tirada, haurà de fer-ho per escrit, abans de 

finalitzar la prova, i abonar una taxa de 30,00 € ; li serà retornada si el veredicte del 

Jurat li és favorable. En cas contrari, l’import de la taxa quedarà en benefici de la 

Federació Catalana o la Delegació Territorial segons correspongui. 

 

Art. 104. 2. En l’escrit de protesta serà condició indispensable fer constar el nom i 

cognoms del tirador, número de llicència federativa de l’any en curs, categoria, nom o 

títol de la tirada, lloc i data i l’exposició i arguments de la protesta de forma breu i, a ser 

possible, citant els articles del Reglament i en què la fonamenta. L’escrit signat haurà de 

ser lliurat a un dels membres del Jurat, preferentment al seu President. 

 

DE LES SANCIONS I MULTES 

 

Art. 105. La quantia de les multes seran les marcades en el propi article, quan aquest les 

indiqui, o les que de forma concreta es puguin imposar en aplicació del Reglament de 

Disciplina Esportiva de la Federació Catalana o d’altres estaments en matèria de 

sancions esportives. 

 

Art. 106. Tot el que fa referència a imposicions de sancions, notificacions, recursos, ..... 

s’ajustaran al que disposa el Reglament de Disciplina Esportiva de la FEDERACIÓ 

CATALANA DE TIR OLÍMPIC. 

 

Art. 107. El present Reglament assumeix i desenvolupa els articulats dels reglaments 

generals tècnics emesos per la RFEDETO, l’ ISSF i la F.I.T.A.S.C., i porta el seu esperit 

fins als nivells de competició de menor número de plats, mitjans i distàncies (que 

aquests no contemplen), i se sotmet als mateixos, en qualsevol aspecte que directament 

pugui ser aplicat en contra dels presents o per millorar la pràctica de l’esport. 
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DISPOSICIONS  FINALS 

 

En tot allò no especialment previst en el present Reglament, el Comitè Tècnic i el 

Comitè de Disciplina Esportiva, quan el cas ho requereixi, seran els únics amb facultat 

per interpretar aquest Reglament. 

 

Amb l’entrada en vigor del present Reglament, queden derogats en tot o en part, els 

acords i disposicions així com qualsevol text reglamentari adoptats per l’Assemblea 

General o per qualsevol altre organisme o ens subjecte a la disciplina d’aquesta 

FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC. 

 

 

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ 

 

Aquesta modificació del Reglament ha estat estudiat i elaborat pel Comitè Tècnic, 

aprovat per la Junta Directiva i ratificat per  l’Assemblea General Extraordinària 

celebrada a Barcelona el dia  25  de  Juny  de  2006. 

 

 

NOTA:  Tot/a participant que no vulgui per la causa que fos, ni que el seu nom i 

cognoms ni la seva fotografia, aparegui en els medis de comunicació, tindrà que 

notificar-ho per escrit a la Federació Catalana de Tir Olímpic, abans de la celebració de 

la tirada, efecte de la denegació. 

Tot/a tirador/a que no vulgui per la causa que fos, ni que el seu nom i cognoms ni la 

seva fotografia, aparegui en els medis de comunicació, durant tota la temporada, tindrà 

que notificar-ho per escrit a la Federació Catalana de Tir Olímpic, abans de l’inici de la 

temporada, i no més tard del dia 15 de Gener. 

En ambdós casos és ineludible que es tindrà que notificar a la Federació Catalana de Tir 

Olímpic, i sempre per escrit el pseudònim, amb el que es vol que s’anomeni en les 

llistes de les classificacions que es publicaran en els medis de comunicació, si la 

Federació Catalana de Tir Olímpic, ho creu oportú.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************   
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