LLICÈNCIA D’ARMES TIPUS “F”

ATORGAMENT
La llicència d’armes tipus F, d’ús esportiu exclusivament, de 3ª categoria, la concedeix la
Guardia Civil a aquells socis i sòcies federats que superin, tant la prova de puntuació, que el
Club organitza a les seves instal∙lacions, com els requisits administratius que exigeixen.
De proves pràctiques per l’obtenció de la Llicència d’armes tipus F se’n fan 3 a l’any, les dates
de les quals confirmarà el Club.
Per tal d’afrontar la prova amb les màximes garanties per obtenir la puntuació mínima
necessària, el Club impartirà unes classes d’iniciació al Tir Olímpic . Durant el curs d’iniciació
s’impartiran les mesures de seguretat que regeixen en la pràctica del tir de precisió, el domini
de les quals és condició necessària però no suficient per aprovar l’examen.
El preu per aquest any serà de 6€ per dia d’assistència.
CANVI A 2ª CATEGORIA
El posseïdor d’una llicència tipus F pot sol∙licitar davant La Intervención de Armas de la Guardia
Civil el canvi de categoria de la seva llicència, i passar de 3ª a 2ª, si supera la puntuació mínima
que aquella estableix en cada moment i per cada disciplina. La puntuació s’haurà d’assolir en
una competició de nivell autonòmic , les que organitza el Club per tal de sol∙licitar el canvi de
categoria són les 1ª Fases del Campionat de Catalunya.
El canvi de categoria permet al tirador ampliar el nombre d’armes que tingui guiades al seu
nom.
EL MANTENIMENT DE LA LLICÈNCIA
La llicència de tipus F té una vigència de 3 anys. Al finalitzar aquest termini, s’haurà de
sol∙licitar la renovació a La Intervención de Armas de la Guardia Civil. A aquests efectes, la
Federació Catalana de Tir Olímpic, mitjançant el Club de Tir de Precisió Terrassa, emetrà un
certificat acreditatiu de l’historial esportiu de l’interessat.
Aquell tirador que no acrediti una activitat esportiva suficient, és a dir, que passi més d’un any
entre qualsevol de les competicions en les que hagi participat, perdrà la llicència i dipositarà
les seves armes fins que és torni a examinar i sol∙liciti una nova llicència.
Les competicions acreditades hauran de ser obligatòriament 1ª Fases del Campionat de
Catalunya si la llicència és de 2ª categoria.
El club aconsella als seus socis que facin un mínim de dues tirades l’any, una cada semestre per
evitar la pèrdua de la llicència.

