
NORMES DEL CAMPIONAT SOCIAL 
 

 
A totes les competicions i pot participar-hi el soci/a que estigui al corrent 
de pagament i tingui la corresponent llicència federativa vigent de 
tirador, que haurà de presentar obligatòriament en el moment de la 
competició. Sense aquests requisits no podrà participar en competicions 
ni entrenaments en cap concepte. Les inscripcions s’efectuaran a les 
oficines, personalment o bé per telèfon, fins el dijous anterior a la 
competició. 
 

Les llistes del sorteig dels llocs de tir, seran exposades a la galeria 
corresponent. 
 

Preguem la màxima serietat en les inscripcions, el preu de la inscripció 
serà de 6€ que abonarà a l’àrbitre al començar la tirada.  
Si un tirador inscrit no és presenta el dia de la tirada sense previ avís, 
haurà d’abonar la tirada o no serà inscrit en cap tirada. Les faltes 
d’assistència son acumulatives amb independència de les modalitats i 
de la temporada en curs. 
 

En totes les competicions s’estarà a les, ordres i instruccions dels àrbitres. 
No es pot disparar cap tret sense el permís dels àrbitres ( art.6.2 d, Reg. 
ISSF ) i tampoc no es pot tocar l’arma sense la seva autorització ni 
alimentar el carregador o cilindre abans de l’ordre “carreguin”. L’ 
incompliment d’aquesta norma pot ser causa de desqualificació. Es 
considerarà “tirador retirat” el que, una vegada començada la 
competició, hagi de suspendre-la per causa de força major ( malaltia, 
avaria de l’arma, etc. ). Es considerarà “tirador no presentat” el que, 
encara que estigui inscrit, no estigui en el seu lloc de tir en el moment de 
començar la tirada.  
 

En el supòsit que una competició social, o de campionat de Terrassa, 
coincideixi en modalitat i data amb una competició oficial, serà vàlida 
la participació, puntuació i superació obtinguda en aquesta, sempre 
que el tirador ho faci en representació del Club de Tir de Precisió 
Terrassa. Sempre que una competició social o de campionat de Terrassa 
coincideixi en data i no en modalitat amb una competició oficial, els 
tiradors i àrbitres afectats pel canvi podran optar per fer la prova amb 
anterioritat al dia de la data o màxim una setmana després, sempre que 
s’hagi fet l’avís previ a tots el tiradors afectats i el dia de la competició.  
 

El tirador que no tingui reconeguda la seva categoria en el Club es 
classificarà en la que li correspongui per la puntuació obtinguda i 
entrarà en el repartiment de trofeus assignats a aquesta categoria.  

 


