REGLAMENT DE
RÈGIM INTERN
CLUB DE TIR AMB ARC DE CALDES DE MONTBUI

NOTA PRELIMINAR

El present document té per objecte regular la utilització de les instal·lacions del camp de Tir del Bosc del
Negrell situat al C/del Negrell s/n de Caldes de Montbui.
Tots els arquers i les arqueres hauran d’acceptar el reglament que es detalla a continuació.
Aquest reglament es fonamenta en l’activitat principal del mateix que no és altra que la iniciació, práctica
i tecnificació d’arquers i arqueres.
L’incompliment d’aquest reglament en qualsevol dels 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 podrá donar lloc a l’expulsió
permanent de l’arquer o l’arquera o grup d’arquers i arqueres en el qual es trobi l’infractor o la infractora.
Si es dóna tal circumstància, l’arquer o l’arquera no tindrà dret a la devolució de la quota de soci abonada.

Per poder utilitzar les instal·lacions, els interessats/es hauran de
pertànyer al Club de Tir amb Arc de Caldes de Montbui i estar en
possessió de la llicència federativa en vigor del nostre club.

NORMES
D’UTILIZACIÓ DE
LES
INSTAL·LACIONS

També cap la possibilitat que arquers/es d’altres clubs puguin utilizar
les instal.lacions del Club, fent-se socis/es i abonant la quota anual
establerta o omplint la fitxa d’usuari temporal i abonant l’import
estipulat e indicat, podent ser aquests modificat si la Junta Directiva
així ho decideix. La Junta es reserva en tot moment el dret d’admissió
de nous socis.
Per poder utilizar qualsevol circuit o la zona d’entrenament és
imprescindible cumplir els següents requisits:
A. Cursetistes o tiradors i tiradores inexperts/es:
Sempre hauran d’anar acompanyats d’un instructor/a o d’un tirador/a
amb experiència provada.
B. Arquers i arqueres experimentats/ades:
Hauran d’estar en possessió de la LLICÈNCIA FEDERATIVA i caldrà
que hagin SIGNAT i ACCEPTAT les NORMES d’utilització del CIRCUIT.

Els arquers i les arqueres, estan

Queda totalment prohibit

obligats a marcar totes les seves

disparar a qualsevol animal viu,

fletxes amb el seu nom o inicials i

tant a la zona d’entrenament com

el club a que pertanyen.

als circuits.

Els arquers i les arqueres hauran

Queda prohibit l'ús de qualsevol

de recollir del terreny totes les

roba de camuflatge a la part

seves fletxes que es trenquin en la

superior del cos.

pràctica del tir.
Els arquers i les arqueres portaran
En cas de buscar fletxes,

en un lloc visible la llicència

l'arquer/arquera està obligat/da a

federativa.

col.locar sobre la diana el
corresponent senyal BUSCAR

Està prohibit l’ús de fletxes amb

FLETXES per evitar possibles

punta de caça sobre qualsevol

accidents.

figura de 3D o diana.

Quan un arquer o una arquera

Queda totalment prohibida la

vegi el senyal BUSCAR FLETXES,

pràctica de la caça sobre

haurà d'esperar que quedi la

qualsevol animal viu dintre del

diana lliure abans de poder tirar.

circuit així com atemptar de
qualsevol manera contra la

Queda completament PROHIBIT

natura.

FUMAR fora de la zona de
descans.

Els arquers i les arqueres estan
obligats/des a mantenir el circuit

L'arquer o l’arquera està
obligat/da a respectar qualsevol
senyal o indicador que
l'organització situï en el circuit.
Queda totalment prohibit
efectuar tirs enlaire. S'ha d'evitar
sempre l'obertura de l'arc en
bandera o de dalt abaix per evitar,
en cas d'un tir involuntari,
ocasionar una trajectòria
incontrolada de la fletxa.

net (llaunes, plàstics, etc.)

NORMES
COMUNES A LA
ZONA
D’ENTRENAMENT I
ALS
RECORREGUTS:

Recollir fletxes tots a la vegada

Abans de marxar, cobrir les

(coordinar tandes de recollida).

dianes.

No buidar el buirac (tirar tandes

No deixar llaunes ni papers sobre

de màxim 6 fletxes).

les taules i fer servir les papereres.

NORMES COMUNES A
LA ZONA
D’ENTRENAMENT:

Si s’ha de canviar papers, canviar
la ubicació dels centres, i no
clavar papers un sobre l’altre.

No es permet fer els dos

No es permet realitzar cap

recorreguts alhora (o es fa 3D o es

modificació en la disposició de les

fa Camp) i es tiraran dues fletxes

figures ni parapets.

a 3D i tres a Camp.
El camp romandrà tancat per
No es permet quedar-se en una

practicar o tirar, 5 dies abans

diana de 3D o de camp tota

d’una competició oficial, quedant

l’estona. Per això està la zona

prohibit tirar en els circuits llevat

d’entrenament.

de les dianes de la zona
d’entrenament.

NORMES
COMUNES ALS
CIRCUITS:

No es permet sortir del circuit o
camí marcat i està totalment

L'ARQUER/A ES

prohibit invertir el sentit del

RESPONSABILITZARÀ DE TOT

circuit.

ALLÒ QUE PUGUI SUCCEIR PER
L'INCOMPLIMENT DE QUALSEVOL

Els tirs hauran de fer-se des dels

DEL PUNTS EXPOSATS, AIXÍ COM

punts de tir (piquets) situats

DE LES PERSONES QUE TINGUI A

sempre sobre la diana que els

CÀRREC SEU.

correspongui i armar o obrir l'arc
sempre amb la fletxa apuntant a
la diana sobre la qual s’efectua el
tir.

Els interessats/es en fer-se socis

En cas de menors d’edat

hauran d’omplir la sol·licitud

s’afegiran els següents

d’ingrés com a soci/a. Una vegada

requeriments:

lliurada la sol·licitud al club, la
Junta, en un termini màxim de

Obligatorietat del pare, mare o

trenta dies podrá resoldre que el

tutor/a d'incorporar-se com a

sol·licitant pugui integrar-se o no

soci/a. L’activitat del/la menor

com a soci/a del Club.

comptarà sempre amb la

FER-SE
SOCI

presència obligatòria del pare,
mare o tutor/a.

NORMES
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Tots els socis i les sòcies poden fer ús de totes les instal·lacions del
club exceptuant les d’ús restringit a la qual només tenen accés els
membres de la Junta.

La Junta Directiva informarà a tots els socis i les sòcies el cost de fer-se
soci/a del club. Aquest import només podrà ser modificat per
aprovació de la Junta Directiva i ratificat en Assemblea General.

RECLAMACIONS

NORMES
COMUNES DEL
COST
D’UTILITZACIÓ

Les reclamacions que s’hagin de realitzar derivades de l’utilització de
les instal·lacions, es realitzaran per escrit a la Junta Directiva del Club,
a l'adreça electrònica: arcmontbui@gmail.com

Només està permès l'aparcament al camí del Negrell, els vehicles que
pertanyin a l'organització, manteniment o a arquers a qui s'hagi
autoritzat per part de la Junta, per causes molt justificades.

APARCAMENT
DE VEHICES

Ser soci/a i tenir la llicència federativa

DEURES DE
L’ESPORTISTA

MATERIAL
ESPORTIU

Els arquers i les arqueres portaran en tot moment la llicència federativa
en vigor. Aquesta será mostrada a qualsevol integrant de l’organització
del club que ho sol·liciti juntament amb un document que acrediti la
seva identitat (DNI, carnet de conduir, passaport, etc.).

L'únic material esportiu que és permès a les instal·lacions del Camp
serà aquell propi de l’esport a practicar, és a dir, arcs, fletxes junt amb
els seus accessoris específics.

Aquells arcs que en el seu esforç màxim de tensió excedeixin de
seixanta (60) lliures.
Les fletxes que excedeixin dels calibres màxims permesos per la
normativa vigent.

QUEDA
PROHIBIT:

Les fletxes que tinguin puntes, tubs i/o plomes fora de la normativa
“World Archery” o aquells que la Junta Directiva del Club considerin
inadequades o perilloses per el material i/o els arquers i arqueres
presents a l'instal·lació.

Aquelles persones que accedeixin a les instal·lacions com a
espectadors/es o acompanyants d’arquers i arqueres, compliran les
normatives aplicables a aquests.

VISITANTS I
ACOMPANYANTS

A banda d’aquesta normativa hauran de tenir en compte també que:
Cap acompanyant podrá situar-se als espais destinats als arquers i a
les arqueres.
No podran utilitzar el material esportiu dels arquers i de les arqueres
als quals acompanyen.

SERVEIS

Els serveis podrán ser utilitzats pels arquers i les arqueres i
acompanyants d’aquests/es.

Es permet l’entrada a les instal·lacions de mascotes i animals de
companyia, sempre i quan es portin lligats, no interfereixin en
l’activitat esportiva i no hi hagi cap queixa per part d’algun soci/a.

COL·LABORACIÓ

MASCOTES

Els socis i les sòcies estan obligats/des en la mesura de les seves
possibilitats i disponibilitat, a ajudar en les tasques de manteniment
en les que faci falta col·laboració puntual (esbrossada i neteja dels
recorreguts, caiguda d’arbres, organització i ajuda a les tirades, etc.).
La seva col·laboració podria veure’s compensada amb una
“bonificació” en l’import de la següent quota de soci/a que seria a
determinar per la Junta Directiva.

FALTES:

Faltes de respecte a companys/es, arquers/es, jutges/ses i altres
persones que directament o indirectament participen en les activitats
del club.

SÓN FALTES
LLEUS

Ús indegut o deteriorament lleu causat intencionadament en materials
o instal·lacions.
No fer cas i incomplir les “normes d’utilització” de les instal·lacions
descrites en aquest mateix document.

Injuries, ofenses greus o altres accions que causin deteriorament a la
imatge del club.
Agressions físiques o insults greus a qualsevol persona implicada en
l’activitat del Club.

SÓN FALTES
GREUS:

Ús indegut o deteriorament greu causat intencionadament en
materials o instal·lacions.
Incompliment
instal·lacions.
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La reiteració de faltes lleus en una mateixa temporada.
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Per cometre qualsevol falta lleu i/o greu, es podran imposar les
següents sancions:
Amonestació verbal
Amonestació escrita a l’infractor amb comunicació.
Expulsió temporal de les instal.lacions i en cas de reincidencia,
baixa automática del Club sense dret a retorn de quota de soci i
comunicació a la Federació Catalana perquè anul·lin la seva
llicència federativa.
En cas de ser arquers i/o arqueres amb llicència tramitada per

SANCIONS:

altres clubs, informació de la falta i sanció a la directiva del seu
club per que obri en conseqüència.
Totes aquestes sancions serán imposades per la Junta Directiva.
Qualsevol situació o qüestió no contemplada en aquest Reglament,
será resolta segons els criteris establerts per la Junta Directiva,
reunida en sessió extraordinària.

Aquest reglament ha estat aprovat a l’Assemblea Ordinaria realitzada al Bosc del Negrell el
i entra en vigor el mateix moment de la seva aprovació.

