
 

 

NORMATIVA RELATIVA A LES AJUDES EN INSCRIPCIONS I  PER DESPLAÇAMENTS A 
TIRADORS QUE PARTICIPIN EN COMPECIONS OFICIALS 2019 

 

 

Podran obtenir ajudes econòmiques, tots els socis del club que s’inscriguin i participin, durant la 
temporada 2017, en competicions oficials com tiradors federats del Club de Tir Sabadell.  

GENERAL 

Per ser beneficiari de les ajudes establertes, durant les competicions, els socis–tiradors hauran 
d’anar uniformats amb la roba oficial del club. S’exceptua el cas en que representin o actuïn en l’equip de 
la Selecció Catalana. 

Els membres dels equips hauran de portar la roba oficial del club en tots els actes protocol·laris i 
especialment en el lliurament de premis que es realitzin amb motiu de les tirades. A efectes de donar una 
bona imatge, la uniformitat haurà de ser homogènia, sent a càrrec del capità d’equip o, en el seu defecte, 
el delegat, determinar si portaran polo o xandall. 

L’exhibició d’altres símbols, emblemes, publicitat, marques, logos o caràcters aliens al Club, 
precisarà l’autorització escrita de la Junta Directiva i, en cap cas, podran ser de més rellevància que els 
símbols del Club. 

Es competència de la Comissió Esportiva determinar el Capità de l’equip i si un soci pot gaudir del 
beneficis de la subvenció, en el cas de que aquell no reuneixi els requisit exigits per ser-ne beneficiari,  
atenent sempre a la seva rellevància i/o al seu progrés com a tirador.  

PARTICIPACIONS EN COMPETICIONS OFICIALS 

Per poder participar en els campionats i/o trofeus estatals oficials, serà requisit haver participat 
prèviament en les campionats de Catalunya i haver assolit les puntuacions mínimes exigibles i fixades per 
la FCDTO.  

Per participar en els campionats de Catalunya i Trofeu Generalitat s’haurà d’haver participat en les 
tirades socials del Club de Tir Sabadell i en la modalitat que correspongui competir; cas de no haver pogut 
participar, es valorarà la puntuació que tingui o pogués tenir en la última classificació  social permanent i 
sota el criteri de la Comissió Esportiva. S’exclou el cas de que la modalitat a participar en el Campionat de 
Catalunya no hi fos prevista en les tirades socials. 

En Taula adjunta es determinen les puntuacions mínimes per obtenir subvencions , tant respecte a 
les inscripcions en competicions autonòmiques i estatals, com de sortides a campionats oficial de caràcter 
estatal. En recorreguts, al tractar-se de percentatges, es diferencia el percentatges per les inscripcions 
(amb caràcter general) i la de sortides a campionats estatals per modalitats. 

INSCRIPCIONS 

Les preinscripcions que el club hagi de fer a la Federació Catalana de Tir Olímpic, amb motiu de les 
competicions oficials, siguin estatals o autonòmica catalana, hauran de ser indicades i abonades pel tirador 
a les oficines del club, amb antelació suficient a la determinada pels organismes administratius. S’exceptua 
el pagament quan el tirador es trobi en els següents supòsits: 

1er. Aconsegueixi en la classificació social permanent (la suma de les dues tirades consecutives 
socials anteriors a la competició oficial, segons 4t.de la normativa de bonificacions de munició) els punts 
mínims exigits en la taula adjunta, sobre la modalitat que participi. 

 



2on. Quan, sense tenir els punts de la taula o la modalitat a participar no hi fos prevista en el 
calendari social, aconsegueixi en el campionat i/o trofeu oficial que hi participi la mateixa o superior de la 
fixada en la dita taula, o bé, quedi: 

a) En els tres primers classificats de cada especialitat i categoria, sempre que la participació 
sigui superior a deu. 

b) el primer i el segon, quan la participació sigui entre sis i deu competidors. 
c) i solament el primer, quan la participació sigui entre tres i cinc competidors. 

En cas d’ haver satisfet la inscripció prèviament, li serà retornada a partir del moment en que ho 
sol·liciti. 

SUBVENCIONS PER DESPLAÇAMENTS 

1. No hi hauran subvencions per desplaçaments en aquelles competicions que es celebrin 
dintre de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

2. Les ajudes no seran acumulables en un mateix desplaçament. 
3. CAMPIONATS D’ESPANYA: Tindran ajuda per desplaçament els/les tiradors/es que, 

representant a aquest Club de Tir, assoleixin els següents requisits  
a) Gaudiran de subvenció per desplaçament, els tres primers classificats de cada especialitat i 

categoria, sempre que la participació sigui superior a deu; o el primer i el segon, quan la participació sigui 
entre sis i deu competidors; i solament el primer, quan la participació sigui entre tres i cinc competidors. 

b) Si no s’assolís els llocs determinats en el paràgraf anterior, també es gaudirà de subvenció 
quan el tirador aconseguís la puntuació establerta pel club en taula adjunta. En la modalitat de 
recorreguts, al establir-se en percentatges, aquest es tindran en compte sobre la competició oficial del 
campionat d’Espanya.  

En la competició del Campionat d’Espanya de Joves Promeses, les depeses per desplaçament 
aniran a càrrec de la FCDTO. Cas de que la federació no es fes càrrec, quedarà a criteri de la Comissió 
Esportiva del Club la valoració e imputació de les despeses. 

4. Igual requisits seran les ajudes per desplaçaments en la COPA PRESIDENT, però  s’abonaran 
com a màxim per dos fases.  

5. COPA DE SS.MM. EL REI I LA REINA: Els tiradors que desitgin participar en les fases de la 
Copa de SM el Rei i la Reina, també tindran ajudes, conforme els paràgraf anteriors. S’exceptua els 
enquadrats en l’equip espanyol, que les hauran de rebre de la RFEDTO; cas de que la federació espanyola 
no es fes càrrec, quedarà a criteri de la Comissió Esportiva del Club la valoració e imputació de les 
despeses. 

6. L’ajuda per desplaçaments en competició a nivell estatal serà de  65 € diaris, repartits en un 
dia d’entrenament i per cada dia de competició, fins un màxim de 165 €. S’entén per competició, la 
participació efectiva del tirador en la jornada de sorteig que li hagi pertocat, quedant exclòs aquell dia de 
competició que no hi participi.  

7. En les categories alevins, infantils, cadets, juvenils, juniors masculins i femenins, el Club 
assolirà les despeses de desplaçament en la seva totalitat, sempre que s’acreditin els punts establerts.  

8. La categoria de Veterans hauran d’acollir-se a la normativa i puntuacions mínimes exigides, 
com la resta de campionats i modalitats, en els mateixos termes dels paràgrafs anteriors. 

La Comissió Esportiva es reserva el dret de formar els equips que cregui oportú, entre els tiradors 
que estiguin inscrits per participar en les competicions oficials. 

La Junta Directiva es reserva la facultat de restringir les subvencions, en el cas de que aquestes 
sobrepassessin els pressupostos previstos per la Junta General de Socis, sense que en cap cas es pugui 
imputar subvencions per modalitats concretes a altres modalitats diferents. 
  



 

 

TAULA DE PUNTUACIONS PER LA SUBVENCIÓ EN INSCRIPCIONS I DE 
SORTIDES A CAMPIONATS OFICIALES 2019  (MITJA SOCIAL) 

MODALITAT SÈNIORS DAMES JUNIORS  M/F VETERANS 

 S/D    C/D S/D    C/D S/D     C/D       S/D   C/D S/D    C/D 

CARRABINA MATX 590–615.0 575–602.0 570–595.0 / 560-590.0 580 – 602.0 

CARRABINA 3X40 I 3X20 1130 540 1080 / 525 1080 

CARRABINA AIRE 580–615.0 380 – 402.0 565–610.0 / 370–405.0 565 – 590.0 

FUSELL GRAN CALIBRE 590   570 

CARRABINA F-CLASS-R-RESTRICTED 290    

CARRABINA F-CLASS OPEN 295    

CARRABINA BR50 V-LLEUGERA 730    

CARRABINA BR50 V-PESADA 738    

CARRABINA BR50 AIRE (PESAT I LLEUGER) 720    

CARRABINA BR50 SPORTER 697    

PISTOLA AIRE 555 350 545 / 340 545 

PISTOLA LLIURE 525  500 500 

PISTOLA VELOCITAT 545   535 

FOC CENTRAL, P. ESPORTIVA 555 540 540 / 530 540 

PISTOLA ESTÀNDARD 535   525 

PISTOLA 9 MM. 555   540 

PISTOLA ESTÀNDARD AIRE 355 250  345 

PISTOLA VELOCITAT AIRE 20 15  15 

RECORREGUTS (inscripcions, general) 92 % 82 %                   77 %  85 % 

RECORREGUTS CLASICA (s/ la competició oficial) 85 % 79 % 76 %  84 % 

RECORREGUTS OPEN (“) 78 % 72 % 70 %         75 % 

RECORREGUTS STANDAR (“) 83 % 77 % 75 %  82 % 

RECORREGUTS PRODUCCIÓ (“) 84 % 75 % 73 %  80 % 

KUCHENREUTER 94    

MARIETTE 94    

COMINAZZO 88    

VETTERLI 95    

LAMARMORA 92    

PIÑAL N.1 179    

PIÑAL N.2 179    

NUÑEZ DE CASTRO N.3 182    

NUÑEZ DE CASTRO N.4 176    

FREIRE I BRULL N. 5 182    

FREIRE I BRULL N. 6 176    

PIÑAL N.1 93    

PIÑAL N.2 93    

NUÑEZ DE CASTRO N.3 94    

NUÑEZ DE CASTRO N.4 90    

FREIRE I BRULL N. 5 91    

FREIRE I BRULL N. 6 90    

COLT 94    

TANZUTZU 83    

WHITWORT 92    

MINIÈ 86    

MAXIMILIAM 87    

HIZADAI 86    

PENNSYLVANIA 90    

DONALD MALSON 80    

TANEGASHIMA 86    

MIQUELET 82    

 



TAULA DE PUNTUACIONS PER LA SUBVENCIÓ EN INSCRIPCIONS I DE SORTIDES A 

CAMPIONATS OFICIALES 2019  (MITJA SOCIAL) 

 

MODALITAT JOVENILS CADETS INFANTILS ALEVINS 

CARRABINA AIRE 560 / 365 360 / 360 355 / 355 160 / 160 

CARRABINA 3X15  420 / 420   

CARRABINA 3X10   275 / 275  

PISTOLA AIRE 530 / 340 340 / 340 330 / 330 160 / 160 

PISTOLA VELOCITAT AIRE 535 / 370 / 370   

PISTOLA ESPORTIVA AIRE 550 / 340 320 / 320   

 


