
NORMES GENERALS 
 

 
Hi ha una còpia a la disposició dels senyors socis/es en les oficines del 
club amb els estatuts del club i normes de règim intern. 
 

Per accedir al Polígon de Tir i romandre a les seves instal·lacions i 
dependències, caldrà portar en lloc visible el carnet d’afiliat o la targeta 
de convidat, si escau. 
 

No és permès de disparar amb escopetes de caça. 
 

Per poder utilitzar les instal·lacions és necessària la presentació de la 
llicència federativa vigent de tirador i la inscripció en el Llibre de 
Registre, on s’ha d’anotar el nom i el número de soci/a. 
 
El Club de Tir de Precisió Terrassa és reserva el dret de prohibir les 
pràctiques de tir a qualsevol soci/a que, segons els representants del 
Club, no tingui les condicions suficients o les garanties de seguretat 
adequades.  
 

L’estada als llocs de tir i les seves zones d’accés és només autoritzada als 
afiliats acreditats i al personal d’aquest Club. 
 
Per accedir al lloc de tir i fer ús de les armes, s’haurà de disposar del 
permís “F” i llicència federativa de tirador. Els senyors visitants no podran 
fer ús de les instal·lacions. 
 
Els projectils han de ser de plom o material tou similar (art. 2.1 f. Reg. UIT). 
 
Es recomana no utilitzar munició blindada, semi blindada i màgnum. 
Calibres autoritzats: foc central, de 7’62 mm. a 10’43 mm. de calibre 
( incloent els calibres anglesos i americans 30 a 45 foc anular, de 5’6 
mm. ( 22 ) i aire comprimit, de 4’5 mm. (177 ) ( art. 2.4, 2.5 i 2.7, Reg. ). Les 
armes només és poden carregar al lloc de tir ( art. 6.2 a, Reg. ) 
 
Fora del lloc de tir, les armes han d’estar descarregades i en condicions 
de seguretat d’acord amb el tipus: recambra oberta, el carro endarrere, 
el cilindre obert, el carregador fora o guardades a la seva caixa de 
transport ( Reg. ISSF ). 
 
Cap arma no pot ser carregada amb més de cinc cartutxos ( art. 6.2 f, 
Reg. ), excepte en les tirades i entrenaments oficials de recorreguts de 
tir. 
 



Efectuat el tret o trets, i encara que l’arma estigui descarregada, és 
mantindrà dirigida als blancs i, sense girar-la, és posarà a la taula o 
taulell que hi hagi.  Si és nota algun risc per part de qui sigui ( públic, 
tirador, àrbitre, etc.), s’ordenarà ALTO i s’informarà a continuació a tots 
els presents de la causa d’aquella decisió. 
 

Els exercicis de tir és faran exclusivament en blancs reglamentaris. 
Qualsevol altre objecte o element que s’esculli, serà una infracció greu. 
Se’n exceptuen els trets efectuats sobre la terra del talús, per a proves o 
escalfament de l’arma. 
 

L’ incompliment de les regles de seguretat i el mal ús de les instal·lacions 
comportarà les sancions pertinents i, fins i tot, l’expulsió del Club. 
 

En benefici dels entrenaments i per evitar accidents, no permetem la 
formació de grups en els llocs de tir. 
 

Les instal·lacions del Club de Tir de Precisió Terrassa romandran 
tancades els dilluns per descans del personal ( si el dilluns és festiu, el dia 
de tancament serà el dimarts ). 
 

La facultat de l’aplicació d’aquestes normes correspon a la Junta 
Directiva i a l’encarregat de les instal·lacions. 
 

En les competicions, aquesta facultat és competència dels àrbitres. 
 

Els trofeus adjudicats als tiradors durant l’any passat s’entregaran durant 
la festa social del mes de Juny i els que no hagin estat retirats de les 
nostres oficines abans del dia 27 de Setembre es consideraran 
caducats. 
 
 
 

 


