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TIR ARC OLESA
Reglament intern del club

NOTA PRELIMINAR
En el present document es redacta la normativa interna del Club Tir Arc Olesa, la qual
ha de ser acceptada i respectada per a tots els socis del club i per a totes aquelles
persones que no essent sòcies, facin ús de les instal·lacions del club.

L’incompliment d’aquest reglament en qualsevol del seus punts, faculta a la junta
directiva a l’expulsió de la persona infractora, sense que aquesta tingui dret a la
devolució de la quota abonada al club.

La Junta Directiva del Club Tir Arc Olesa es reserva el dret a realitzar modificacions
del present reglament quan ho consideri oportú.
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1.

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Per poder utilitzar les instal·lacions del TAO és necessari ser soci del club, tenir
llicencia federativa tramitada a través del Club Tir Arc Olesa i anar acompanyat d’un
soci major d’edat.

1.1 Carnet de soci

Per poder expedir el carnet de soci, la persona interessada s’ha de posar en contacte
amb el secretari/a del club, o en el seu defecte, amb qualsevol altre membre de la junta
directiva.
Un cop complimentada correctament la sol·licitud d’alta de soci, realitzat el pagament
corresponent i lliurat ambdós documents al club, la junta directiva es compromet a
expedir el carnet de soci en un període màxim de 30 dies.
En el cas de que la persona interessada en fer-se socia sigui menor d’edat, la sol·licitud
haurà d’anar acompanyada d’una autorització signada pel pare, mare o tutor conforme
autoritzen al menor d’edat a fer-se soci del club.
En cap moment el club es responsabilitza dels socis menors d’edat que no vagin
acompanyats d’un adult.

1.2 Llicència federativa d’arquer

Tots els socis del club TAO hauran de tenir en vigor la llicència federativa d’arquer,
tramitada a través del Club Tir Arc Olesa.
Per obtenir la llicència federativa el sol·licitant es remetrà al reglament intern de la
Federació Catalana de Tir amb Arc.

1.3 Grups d’iniciació i tecnificació

Per poder accedir a un grup d’iniciació o tecnificació, serà necessari complimentar la
sol·licitud corresponent.
Un cop lliurada al club, l’equip tècnic estudiarà l'informe per integrar a la persona
interessada dins del grup d’iniciació o de tecnificació més adequat a les seves
necessitats.
Si pel contrari, es denega la integració de la persona dins d’un dels grup de treball, es
denegarà, de forma extensiva, l’autorització per a poder gaudir de les instal·lacions del
club. Els motius que fonamentin tal decisió seran de caràcter privat.
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2.

DRETS DELS ESPORTISTES

2.1 Serveis prestats

Tant el socis com els membres dels cursos d’iniciació i tecnificació tenen dret a rebre
una informació complerta sobre les activitats que es realitzin al club.
Aquesta informació inclourà:
• Calendari de les competicions previstes.
• Informació sobre les activitats extraordinàries que es portin a terme al club.
• Informació sobre els cursos que es portin a terme n al club
• Informació sobre els cursos que es portin a terme fora del club, però que siguin
d’interès general.
• etc.

2.2 Utilització de les instal·lacions

Tots socis i tots els integrants dels grups d’iniciació i tecnificació, podran fer ús de les
instal·lacions del club, exceptuant aquelles zones on per motius de seguretat, la junta
directiva en restringeixi l’accés.
Els arquers tindran dret a que les instal·lacions es trobin en condicions òptimes.
Si per motius aliens al club l’estat de les instal·lacions es troba temporalment en estat
desfavorable, l’arquer no podrà exigir el restabliment de l’activitat fins que la junta
directiva del club ho consideri oportú.

2.3 Devolució de la quota de cursetista

Els arquers que pertanyin a un grup d’iniciació o tecnificació tindran dret a la devolució
de l'import corresponent EXCLUSIVAMENT quant per problemes aliens a l’arquer es
suspenguin les classes a les que ha estat matriculat, per un període superior a quatre
setmanes. NO S’INCLOUEN en aquesta clàusula, els cursos que s’aplacin un període
superior a quatre setmanes per motius climatològics.
L'import màxim de devolució serà el proporcional al temps que resta des del moment de
la sol·licitud de devolució fins al final del període abonat.

5

Reglament intern del Club Tir Arc Olesa

2.4 En cas d’accident

En el cas d’accident a l’interior de les instal·lacions del club, tots els esportistes podran
utilitzar el Servei Mèdic del CAP, situat al C/ Puigjaner d'Olesa de Montserrat. En
aquest centre i presentant la llicencia federativa en vigor, s’aplicaran els primers auxilis.
De manera complementaria, al ser camp municipal, l'Ajuntament d'Olesa disposa d'una
assegurança de responsabilitat civil.

2.5 Reclamacions

Les reclamacions que s’hagin de realitzar derivades de la utilització de les instal·lacions,
es faran per escrit i es dirigiran a la junta directiva del club.

3.

DEURES DELS ESPORTISTES

3.1 Ser Soci i tenir la llicència federativa
Els socis han de portar en tot moment el carnet de soci i la llicència federativa en vigor.
En el cas de que un altre soci ho sol·liciti, aquests documents li seran mostrats
juntament amb un document que acrediti la seva identitat (D.N.I., carnet de conduir,
passaport, etc…).

Els arquers que estiguin en un grup d’iniciació o tecnificació, estan obligats a
identificar-se i a informar del grup al qual pertanyen.

3.2 Ordre de tir

3.2.1

Seguretat

Per tal de garantir la seguretat en el camp de tir, es PROHIBEIX tirar si hi ha alguna
persona dins la zona de dianes.

3.2.2

Temps de tir

Es PROHIBEIX tirar fora del temps establert per cada sèrie. No es tindran en
comte les necessitats de ritme de cada arquer, excepte en aquells casos en els que la
junta directiva o el entrenador del grup ho estimin oportú.
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També queda PROHIBIT tensar l'arc en direcció a la zona de dianes fora del temps de
tir, independentment de que hi hagi o no fletxa col·locada.
3.2.3

Recollida de fletxes

Un cop esgotat el temps de tir de cada sèrie, tots els arquers han d’anar a recollir les
fletxes alhora, i no podran reprendre el tir fins que tothom hagi tornat a la línia de tir.
3.2.4

Maletes i elements de transports

El material de cada arquer s’ha de col·locar de forma que no impedeixi la pràctica de
l’activitat esportiva.

3.2.5

Entrenadors

No es permet realitzar la funció d’entrenador/monitor sense l’autorització del cos tècnic
del club.

3.3 Material esportiu

El club no es fa responsable del material de cada arquer.
El cos tècnic és el responsable de mantenir en bon estat del material del club.

3.4 Visitants i acompanyants
Els espectadors i acompanyants d'arquers que es trobin a l’interior de les instal·lacions
del club, estan obligats a complir el reglament intern del club.
A més a més,
• No es poden situar als espais destinats als arquers.
• No poden tocar el material particular de cada arquer.
• No poden utilitzar el material del club sense l’autorització d’un membre del cos tècnic.

3.5 Serveis
Els serveis podran ser utilitzats pels arquers i acompanyants, mantenint en tot moment
unes condicions higièniques òptimes.

7

Reglament intern del Club Tir Arc Olesa

3.6 Begudes alcohòliques i estupefaents
Es PROHIBEIX el consum de begudes alcohòliques i estupefaents dins les
instal·lacions del club.

3.7 Tabac
Es PROHIBEIX el consum de tabac a l’interior de les zones tancades del club i a la línia
de tir.

4.

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 les instal·lacions en el
moment dels fets.
En el cas de que es portin a terme competicions, els esportistes que hi participin queden
obligats al compliment de la legislació general i sectorial que ordena i regula la
celebració de aquest actes, especialment la Llei de l'Esport de la Secretaria d’Esports de
la Generalitat de Catalunya.

5.

RESPONSABILITATS

La junta directiva declina qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecta
o nul compliment del present reglament i de les normatives que en el mateix s’indiquen.
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