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NOTA PRELIMINAR
El present document té com objecte, regular la utilització de les instal·lacions del camp
Municipal de Tir amb Arc situat al carrer Occitània s/n d'Olesa de Montserrat .
Tots els esportistes hauran d’acceptar i respectar el reglament que es detalla a
continuació.
Aquest reglament es fonamenta en l’activitat principal del mateix que no és altra que la
iniciació, pràctica i tecnificació d’arquers. Les activitats que es realitzin al camp de tir i no
estiguin relacionades amb el mateix estaran supeditades en tot moment a les
necessitats de la pràctica i la tecnificació dels arquers.
L’incompliment d’aquest reglament en qualsevol del seus punts faculta a la Junta
Directiva a l’expulsió de la persona infractora de la instal·lació esportiva.
La infracció reiterada de les normes recollides en aquest reglament podrà donar lloc a
l'expulsió permanent de l’arquer o grup de tecnificació en el que se trobi l'arquer. Si es
dona tal circumstància, l'arquer no tindrà dret a la devolució de la quota de soci
abonada.
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1. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Com el seu nom indica les instal·lacions del Camp Municipal del Tir amb Arc i la Galeria
de Tir de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, son un espai esportiu dedicat a la
pràctica del tir amb arc i a la formació d'arquers. Per això, per poder fer-ne us
l’esportista haurà de pertànyer als grups de tecnificació o iniciació del club o, en el seu
defecte, ser soci de l’entitat i tenir llicència federativa vigent del nostre club.
Per tant, no es permet la pràctica esportiva ni l’ús de les instal·lacions a persona alguna
que no sigui soci del club o estigui inclòs en un grup d’iniciació o de tecnificació, o al seu
defecte, en alguna activitat programada per el Club que tingui com a fi el ja anomenat
de pertànyer a un d'aquests grups.
La Junta Directiva, no obstant, queda autoritzada a obviar el compliment d'aquesta
norma en casos especials (col·legis, arquers estrangers, etc…).

1.1 Utilització de les instal·lacions
Per poder utilitzar les instal·lacions els interessats hauran de pertànyer al Club Tir Arc
Olesa i estar en possessió de la llicència federativa en vigor del nostre club.
També cap la possibilitat que arquers d’altres clubs puguin utilitzar les instal·lacions del
Tir Arc Olesa com queda reflectit en el punt 1.5.
1.2 Com fer-se soci
Els interessats en fer-se socis hauran d’omplir la sol·licitud que es pot trobar a la Web
del club (http://www.arcolesa.org/contingut/fes-te-soci).
Una vegada lliurada la sol·licitud al Club, la Junta del mateix en el termini màxim de
trenta dies podrà resoldre la possibilitat de que el/la sol·licitant pugui integrar-se en
algun dels grups de iniciació, pràctica o tecnificació, o per el contrari, l’impossibilita
l’accés a ells i per extensió a l’ús de les instal·lacions del Camp de Tir.
Un cop acceptada la sol·licitud els socis hauran de signar els següents requeriments:





Permís d’imatge
Permís d’atenció mèdica
Protecció de dades
Conformitat i acceptació del reglament del club.

En el cas de menors d’edat s’afegiran els següents requeriments:


Autorització del pare o tutor per realitzar la activitat de tir amb arc. L’activitat
dels menors quedarà limitada a la realització d'activitats programades i
autoritzades per la Junta Directiva i monitors.
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1.3 Accés a un grup d’entrenament
Per accedir a algun dels grups d’entrenament de l’escola, tant d’iniciació com de
tecnificació, és imprescindible que l’arquer sigui soci del Club Tir Arc Olesa i tingui la
llicència federativa amb el mateix Club.
En casos excepcionals es podrà permetre que arquers amb llicències d’altres clubs
formin part dels grups d’iniciació i tecnificació sempre i quan es comprometin a renovar
la llicència a la nostra entitat.
Per obtenir la llicència federativa el sol·licitant es remetrà al disposat en el reglament
intern de la Federació Catalana de Tir amb Arc o es dirigirà a la secretaria del club on
l’informaran degudament.

1.4 Accés a les instal·lacions sense entrenador
Els socis majors d’edat amb llicència vigent i els menors acompanyats poden accedir a
les instal·lacions del club en horari que no interfereixi en l’activitat dels grups d’iniciació i
tecnificació. Aquesta condició és molt més important durant la temporada d’hivern degut
a la capacitat de la galeria de tir.

1.5 Accés a clubs i arquers no socis de l’entitat
La Junta Directiva del Club pot autoritzar, sota demanada escrita, que altres clubs,
arquers i entitats esportives (relacionades amb el tir amb arc) utilitzin el camp i la
galeria de tir. De la mateixa manera altres empreses privades també podrien utilitzarles per realitzar monogràfics de Tir amb Arc.
Les entitats i/o clubs hauran d’estar oficialment registrats i hauran d’estar en possessió
d’una assegurança de responsabilitat civil.
Les condicions d’accés vindran determinades per:
• EMPRESES:
o Nombre de persones (superior o inferior a 20 persones)
o Temps d’utilització (1 jornada o ½ jornada )
•

CLUBS
o
o
o

I ESCOLES ESPORTIVES
Locals o no
Iniciatives privades o ONG
Temps d’utilització

•

SOCIS D’ALTRES CLUBS
o Nombre de jornades
o Temps d’utilització

Els preus d’utilització de les instal·lacions del club es facilitaran per escrit quan es faci la
demanda i figurarà publicat en el lloc destinat a tal efecte en la pàgina web del club
podent ser modificat si la Junta Directiva així ho decideix.
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2. DRET DELS MEMBRES DE GRUPS D’INICIACIÓ, PRÀCTICA I TECNIFICACIÓ
Els arquers de qualsevol dels grups d’entrenament tenen els següents drets:
2.1 Dels serveis prestats per les instal·lacions
Rebre una informació completa sobre les prestacions del Club i les possibles incidències.
Aquesta informació inclourà:
• Horari general d'apertura i tancament
• Llistat de preus dels serveis complementaris del club.
• Els anuncis dels possibles canvis d'horaris.
• Informació sobre competicions i activitats socials que es convoquen en el club.
Aquesta informació es trobarà en la web
s’enviarà a través dels mails dels socis.

(http://www.arcolesa.org/)

del club i

2.2 De l’ús de les instal·lacions
Tots els socis, individuals i dels grup de iniciació o tecnificació, podran fer us de les
instal·lacions del club.
Els arquers tindran dret a que les instal·lacions es trobin en condicions òptimes per la
realització de l’activitat , en algunes ocasions les condicions climatològiques poden influir
en dites condicions. En el cas de que la climatologia afecti a la instal·lació, l’usuari no
podrà exigir el restabliment de les condicions d’utilització fins que la direcció del centre
ho estimen oportú.
2.3 Del cost d’utilització
La Junta directiva informarà a tots els esportistes del cost de fer-se soci del club. Aquest
import es fixarà segons:


Inscripció d'Alta Nou Soci individual



Soci individual Renovació Anual



Soci familiar inscripció d'Alta Nous socis 2 persones



Soci familiar Renovació Anual 2 persones



Soci familiar Renovació Anual 3 persones



Quota mensual per grup de tecnificació i/o iniciació.

Aquest import figurarà publicat en el lloc destinat a tal efecte en la pàgina web del club
podent ser modificat si la Junta Directiva així ho decideix.
2.4 De la devolució de l'import abonat
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Els arquers tindran dret a la devolució de l'import EXCLUSIVAMENT quant per problemes
o incidències alienes a l'esportista es suspenguin el servei o les activitats per un període
superior a quatre setmanes, excloent en aquesta impossibilitat de manera explícita les
originades per condicions climatològiques adverses en la instal·lació del camp exterior.
En tot cas, l'import màxim de la devolució serà el proporcional al temps que resta des
del moment de la sol·licitud de devolució fins el final del període abonat.
2.5 Dels accidents ocasionats en les instal·lacions
En el cas d’accident esportiu que necessités d’atenció mèdica, tots els esportistes podran
utilitzar el Servei Mèdic del CAP situ al C/ Puigjaner d'Olesa de Montserrat, on
s’aplicaran els primers auxilis presentant la llicència federativa en vigor.
De manera complementària, al tractar-se d’instal·lacions municipals, l'Ajuntament
d'Olesa disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.

2.6 Reclamacions
Les reclamacions que es tinguin que realitzar derivades de d’utilització de les
instal·lacions, es realitzaran per escrit a la Junta Directiva del club.

3. DEURES DE L'ESPORTISTA
3.1 Ser Soci i tenir la llicència federativa
Els arquers portaran en tot moment llicencia federativa en vigor. Aquesta serà mostrada
a qualsevol integrant de l'organització del club que ho sol·liciti juntament amb un
document que acrediti la seva identitat (D.N.I., carnet de conduir, passaport, etc…).

3.2 Us de les instal·lacions
Para regular la utilització de les instal·lacions se seguiran de manera genèrica les
normatives de la Federació Internacional de Tir amb Arc, en els seus apartats generals i
en els corresponents al tir olímpic l'aire llibre i sala; podent-se adaptar a les necessitats
del nostre servei.
Cada grup de tecnificació, iniciació i pràctica individual haurà de complir les normes
específiques aplicables al seu grup si les haguessin.

3.2.1 Seguretat
Per garantir la seguretat en el desenvolupament de la pràctica esportiva, i de manera
expressa queda prohibit realitzar cap tir sobre diana, si es troba qualsevol persona
dins de la zona de dianes, encara que aquesta persona estigui, aparentment,
suficientment allunyada de la zona a la que es pretengui tirar.
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3.2.2 Temps de tir
Els arquers s’adequaran estrictament al temps de tir que determini la Junta Directiva
del Club o en seu defecte l’entrenador del grup al que pertanyin. No es tindran en
compte les necessitats de ritme de cada arquer, excepte en aquells casos en els que la
Junta Directiva o l’entrenador estimin oportú.
De manera genèrica el temps de tir serà de quatre minuts.

3.2.3 Maletes i elements de transports
Els elements de transport del material esportiu (maletes, bosses…) es col·locaran de
manera que no interfereixin en l’activitat esportiva. S’establiran zones específiques que
es trobaran indicades.
3.2.4 Configuració de les instal·lacions
No es podrà realitzar cap modificació en la disposició dels parapetos i dianes en
les instal·lacions. En el cas que els usuaris del servei siguin superiors a la capacitat
de la diana sobre la qual s’ha de tirar, es podran moure dianes d’altres distàncies per
facilitar l’entrenament. Tenint en compte sempre què:
 En el camp de tir sempre hi ha d’haver, com a mínim, una diana en les diferents
distàncies oficials, que per defecte són 12, 18, 30, 40, 50, 60 i 70 metres).
 En la galeria hi haurà una diana a 5m, dues a 12 metres i la resta a 18m.
En cas de modificar alguna de les dianes aquesta ha de tornar a la distància original al
finalitzar la sessió d’entrenament.
Els papers de les dianes del camp de tir (exceptuant els de 60 i 70 metres) s’hauran de
recollir un cop la sessió d’entrenament hagi acabat.
Malgrat això, l'entrenador de tecnificació que ho necessiti pot
qualsevol moment si ho creu oportú.

realitzar canvis en

3.2.5 Entrenadors
No està permesa l’activitat d’entrenadors/monitors aliens a la Direcció Tècnica del Club
dins de les instal·lacions de Camp de Tir Municipal.
Es prohibeix de manera expressa les classes particulars, així com totes les activitats
especials, tant individuals i col·lectives que no es realitzin entre monitors i tècnics del
club i arquers amb llicència del club. La Junta Directiva del Club determinarà el criteri
per definir els casos especials (escoles, casals d’estiu...) que comptaran amb aquesta
autorització.

3.3 Horaris
Tots els grups d’entrenament i els socis individuals respectaran els horaris previstos que
se comunicaran públicament en l’espai destinat per això.
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Aquests horaris es podran modificar, però sempre que sigui possible es notificarà amb
unes 48 hores. No obstant, la Junta Directiva del Club se reserva el dret de variar aquest
termini de temps de notificació per raons extraordinàries.

3.4 Material esportiu
L'únic material esportiu que es permès en les instal·lacions de Camp de Tir Municipal,
serà aquell propi de l'esport a practicar, es dir, arcs i fitxes junt amb els seus accessoris
específics.
En aquest apartat, es seguiran estrictament les normes publicades al respecte en el
Llibre de Regles de la Federació Internacional de Tir amb Arc per tir de Sala i Aire lliure.
De forma expressa:
• L'arquer queda obligat:
o A identificar les seves fletxes
o A notificar la pèrdua de qualsevol fletxa, indicant:
> Descripció de la fletxa
> Diana utilitzada en el moment de la pèrdua.
> Localització –aproximada- que pot estar la fletxa.


Queda prohibit:
o Aquells arcs que en el seu esforç màxim de tensió excedeixin de seixanta
(60) lliures.
o Les fletxes que excedeixin dels calibres màxims permesos per la
normativa vigent.
o Les fletxes que tinguin puntes, tubs i/o plomes fora de la normativa FITA,
o aquells
o que la Junta Directiva del Club consideren inadequades o perilloses per el
material i/o els arquers presents en la instal·lació.

3.5 Vestuari
S’utilitzarà vestimenta esportiva, o en el seu defecte aquella que permeti la pràctica de
l’activitat de tir amb arc dins de les lògiques normes de seguretat.
3.5.1 Calçat
S’utilitzarà un calçat esportiu, o en el seu defecte aquell que permeti la pràctica de
l’activitat de tir amb arc dins de les lògiques normes de seguretat.
En la galeria de tir coberta es prestarà especial atenció a la sola de la sabata del calçat a
utilitzar, amb el fi de preservar en les millors condicions possibles la instal·lació.
Està completament prohibit accedir a la zona de tir descalç o amb xancletes.
3.6 Nombre màxim d’atletes en les instal·lacions
La Junta Directiva del Club coordinarà amb els responsables de cada grup
d’entrenament el número màxim d’arquers en les instal·lacions.
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En termes generals tots aquells atletes que formen part dels grups d’entrenament tenen
preferència sobre la resta de socis, sempre i quan es trobin en horari d’escola. En
aquestes situacions es podria demanar a l’atleta que no forma part del grup
d’entrenament que abandonés les instal·lacions. Aquesta circumstància es preveu
necessària sobretot pel que fa a la utilització de la galeria de tir, on el nombre de dianes
és inferior.
3.7 Visitants i acompanyants
Aquelles persones que accedeixin a les instal·lacions com espectadors o acompanyants
d'arquers, compliran les normatives aplicables a aquests. A banda d’aquesta normativa
hauran de tenir en compte també que:
•
•

Cap acompanyant podrà situar-se als espais destinats als arquers.
No utilitzaran el material esportiu dels arquers als que acompanyen/observen.

3.7.1 Menors d’edat
L’accés a les instal·lacions del camp de tir i a la Galeria de menors d’edat haurà de
realitzar-se sota la tutela i supervisió continuada d’un tutor o responsable.
Tots els arquers i arqueres que accedeixin a les instal·lacions amb un menor, no podran
exercir la pràctica esportiva, donat que això impedirà el compliment estricte d'aquesta
normativa. I en cas que fos així, eximeixen de tota responsabilitat al club i als seus
tècnics dels possibles accidents i incidències que es poguessin ocasionar.
3.8 Serveis
Els serveis podran ser utilitzats per els arquers i acompanyants d’aquests. Aquest estan
al local social de Camp de Tir Municipal.
3.9 Consum d’aliments
Queda expressament prohibit el consum de begudes i aliments dins de la galeria de tir ,
llevat autorització expressa de l'encarregat de la mateixa. En cas d'autoritzar-se aquest
consum, en cap cas es permetrà el consum de begudes alcohòliques dins de la
instal·lació.
3.10 Tabac
No està permès el consum de tabac en TOT EL RECITE del camp de tir amb arc.
3.11

Mascotes

Està permesa l'entrada a les instal·lacions de mascotes i animals de companyia, sempre
i quan es portin lligats i no interfereixin en l’activitat esportiva.
3.12 Uso de telefonia mòbil en el recinte
La utilització de telèfons mòbils dins del camp, queda restringida a les zones habilitades
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per els acompanyants. Es important que aquests no interfereixin amb la pràctica
esportiva. L’avís acústic dels telèfons mòbils, haurà d’estar en silenci en tota la
instal·lació.
3.13 Música
Els atletes poden utilitzar música en els seus entrenaments sempre i quan aquesta no
molesti a la resta d’usuaris.
3.14 General
Els usuaris de les instal·lacions hauran d’ajudar al correcte us, manteniment del camp de
tir i de la galeria i per tany hauran de:
• Evitar actituds antihigièniques, com llançar papers fora de les papereres.
• Evitar comportaments que impliquin perillositat per la integritat física de la
resta d’usuaris.
• Utilitzar els serveis de manera adequada (aixetes, llums…)
• Respectar les plantes i jardins, així com els elements comuns.
3.15

Situacions no contemplades

Qualsevol situació no contemplada en el present reglament, serà resolta per la Junta
directiva o en el seu defecte, per la persona encarregada de la instal·lació en cada
moment, obligant a l’usuari a complir de manera immediata les indicacions que aquesta
persona li comuniqui.
3.16

Legislació aplicable

Al marge del disposat en el present reglament, en cas de celebració de competicions en
les instal·lacions de les Instal·lacions de Camp de Tir Municipal, els esportistes queden
obligats al compliment de la legislació general i sectorial que ordena i regula la
celebració de aquest actes, principalment a lo disposat per la Llei de l'Esport de la
Secretaria d’Esports de la Generalitat i el reglament d'us de instal·lacions esportives.
4. RESPONSABILITATS
La Junta Directiva del Club declina qualsevol responsabilitat derivada d’incorrecta o nul
compliment del present reglament i de les normatives que en el mateix es ressenyen, i
que l’usuari accepta conèixer en la seva totalitat al realitzar la sol·licitud per la seva
integració en qualsevol dels grups de tecnificació.
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