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JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 
PRESIDENT 
 

   RICARD MARTINEZ VILASECA 
 
SOTS-PRESIDENT  
  
   PERE FONT SALVADOR 
 
SECRETARI 
 
   JESÚS ALONSO MAGAÑA 
 
TRESORER 
 
   FRANCESC LABAJOS  GALVEZ 
 
ASESSOR A LA PRESIDENCIA 
 
   SALVADOR ESPRIU ESCUDERO 
 
VOCALS 
 
   JOSÉ HERNÁNDEZ ALBERICHE 

 
ANDRES HERRERA ALCAZAR 
 
FRANCESC MAGRANÉ JIMÉNEZ 
 
MARIA LUISA ENCINAS GUTIÉRREZ 
 
IGNACIO MENDEZ GARCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMISSIÓ ESPORTIVA 

 
PRESIDENT 
 
  RICARD MARTINEZ VILASECA 
 
SOTS-PRESIDENT  
  
  PERE FONT SALVADOR 
 
SECRETARI 
 
  JESÚS ALONSO MAGAÑA  
 
VOCALS 
   
  JOSÉ HERNÁNDEZ ALBERICHE 
  FRANCESC MAGRANÉ JIMÉNEZ 
                  MARIA LUISA ENCINAS GUTIÉRREZ 
                  IGNACIO MENDEZ GARCIA 
 
 

DELEGATS PER MODALITATS 
 
Armes Històriques ...  JOSÉ HERNÁNDEZ ALBERICHE 
Aire ........................... FRANCESC MAGRANÉ JIMÉNEZ 

Armes Llargues .......  PERE FONT SALVADOR / JESÚS ALONSO MAGAÑA 

Armes Curtes ...........  IGNACIO MENDEZ GARCIA  
Recorreguts .............  MARIA LUISA ENCINAS GUTIÉRREZ 

 
 

COMISSIÓ ECONÒMICA 
 
PRESIDENT 
 
  RICARD MARTINEZ VILASECA 
 
SECRETARI 
 
  JESÚS ALONSO MAGAÑA  
 
TRESORER 
 
  FRANCESC LABAJOS GALVEZ 
   
VOCALS 
   
  ANDRÉS HERRERA ALCAZAR 
 



 
 

HORARI OFICINES 
 

Dilluns  de 16,00 a 20,00 hores 
 

Dimarts a Divendres de 9,30 a 13,00 i de 16,00 a 20,00 hores 
 

Dissabte de 9,30 a 13,00 hores 
 

Dies 24 i 31 de Desembre de 9,30 a 14,00 hores 
 
 
 

HORARI INSTAL-LACIONS ESPORTIVES 
 

Dilluns de 16,00 a 21,00 hores 
 

Dimarts a Divendres de 9,30 a 21,00 hores 
 

Dissabtes, Diumenges i Festius de 8,30 a 19,30 hores 
 

Les galeries es tanquen mitja hora abans 
 

Dies 24 i 31 de Desembre de 9,30 a 17,00 hores 
 

Dies 25 Nadal, 26 Sant Esteve i 1 de Gener Tancat 
 

 
 

BAR-RESTAURANT 
 

Tots els Dilluns Tancat per descans del personal 
 

Del 1 de Maig al 31 octubre 
 

Dimarts a Divendres de 09,30 a 19,00 hores 
 

Del 1 de Novembre al 30 d’Abril 
 

Dimarts a Divendres de 9,30 a 17,00 hores 
 

Dissabtes (laborables i festius) i Diumenges de 08,30 a 17,00 hores 
 

Festius de 09,00 a 17,00 hores 
 

Dies 25 Nadal, 26 Sant Esteve i 1 de Gener Tancat 
 
 
 



 
ARBITRES QUE CONTROLARAN LES COMPETICIONS DEL PRESENT ANY 

2020 
 
 
DELEGAT  D’ARBITRES:  MARIA LUISA ENCINAS GUTIERREZ 
 
 
Precisió: 
 
 ADELINA ALCARAZ GARCIA 
 JESÚS ALONSO MAGAÑA 
 MARIA LUISA ENCINAS GUTIERREZ 
 JUAN ESPINOSA FERRIZ 
 FRANCISCO FERNANDEZ VILLACAMPA 
 PEDRO FLORES MANCEBO 
 ANDRES HERRERA ALCAZAR 
 IGNACIO MENDEZ GARCIA 
 JOAQUIN PINILLOS CERON 
 HIPOLITO TALAVERA ALCAIDE 
 LUIS YUGUERO RUEDA 
 
Recorreguts: 
 
 EVA CRUZ MAS 
 MARIA LUISA ENCINAS GUTIERREZ 
 MONTSERRAT FERNANDEZ ALARCON 
 CARLOS GONZALEZ GONZALEZ 
 OSCAR OTERO GARRIDO 
 RICARDO SANCHEZ RUIZ 
 
Instructor Recorreguts: 
 
 RICARDO SANCHEZ RUIZ 
 
Auxiliars: 
 
 MAITE ESPELT MARQUES 
 CARMEN MAYA GARCIA 
 DOLORES GARCIA NAVARRO 
  
 
    
 

 

 
 
 
 



NORMES D’INSCRIPCIÓ i PARTICIPACIÓ EN ELS CONCURSOS 
 
Podran participar tots els socis del Club que estiguin al corrent de pagament de les 
quotes d’associat i en possessió de la Llicencia Federativa. La Llicencia Federativa 
serà única i es vàlida per competicions Socials, Autonòmiques i Nacionals amb un 
preu de 75 €. Les inscripcions de les tirades socials del Club, es podran fer fins els 
dijous a les 24 hores. 
 
- Els tiradors, socis d’altres clubs, que participin en les competicions socials del club 
i en possessió de la Llicencia Federativa, ho faran fora de concurs, abonant 10 € 
per la inscripció. 
 
L’import per les competicions socials en el present any serà de 7 €. Els tiradors de 
les categories: Alevins, Infantils, Cadets, Juvenils i Juniors Masculins y Femenins no 
pagaran inscripció sempre que s’inscriguin com a tal. 
 
Pot adquirir un abonament de vuit competicions que podrà comprar a secretaria al 
preu de 45 €, l’àrbitre responsable de cada competició li segellarà la casella 
corresponent a l’inici de la tirada. 
 
Les competicions començaran a les 9,30 hores. 
 
En les modalitats de: Pistola Aire, Pistola Lliure, Carrabina Aire, Carrabina Matx i 
Carrabina 3x40 - 3x20, el temps de preparació i assaig començarà a les 9,30 hores. 
 
Cartutx Metàl·lic de Pólvora Negra 
 
a) Tirada a 13 trets, igual que les modalitats d’avantcàrrega, segons MLAIC. 
 
b) Tirada a 20 trets: Cinc minuts previs per trets de prova, a criteri de l'àrbitre i si 
alguns tiradors així ho demanin, 40 minuts pels 20 trets puntuables de competició. 
Si haguessin més impactes en alguna diana, de la que li correspongués, 
s'eliminaran  els de major puntuació fins quedar el nombre correcte de 10 i es 
deduiran 2 punts per cada impacte d'excés.  
 
Per poder celebrar qualsevol competició de tir programada en el calendari anual 
d’activitats, hi haurà d’haver un mínim de tres socis del club inscrits per modalitat, 
exceptuant:  
a) Les modalitats de Carrabina Matx i Carrabina 3 x 40 que es faran conjuntament 
amb la modalitat de Carrabina F-Class-R.  
b) Pistola Lliure que es farà conjuntament amb la modalitat de Carrabina Lleugera. 
c) Carrabina Aire que es farà conjuntament amb la modalitat de Pistola Aire, sempre 
i quant hi hagin un mínim de tres socis del club inscrits en el conjunt de les 
modalitats esmentades, en cas contrari la competició quedarà anul·lada. 
 
En quant a la sol·licitud de competir en segona tanda, serà efectiu quant els llocs de 
la primera s’hagin completat, en cas contrari, els sol·licitants entraran en el sorteig 
de la primera.  
 



Per participar en els concursos de 9 mm., es condició indispensable estar classificat 
en Pistola Standard o bé Gros Calibre en tercera categoria com a mínim.  
 
 

PREMIS 
 
En el campionat social del 2020, tindran trofeu els tres primers classificats de cada 
categoria, en el suposat que només hi participin tres, llavors seran només per als 
dos primers. 
 
Comptaran les tres millors tirades de cada modalitat. 
 
En els trofeus especials, serà cada patrocinador, el que decideixi els premis a 
concedir. 
Per tenir Premi en el Ciutat de Sabadell s’ha de tenir un mínim de tres tirades 
socials. 
 
Les modalitats considerades pel Campionat Social 2020, són les següents: 
 
ARMES LLARGUES 
 
Carrabina Estès 
Carrabina 3 x 40 
Carrabina Aire 
Carrabina Lleugera Estès  
Carrabina F-Class 
Carrabina F-Class - Multidistància 
Carrabina BR50 
Carrabina BR Aire 25 
 
ARMES CURTES  
 
Pistola Aire,   Pistola Lliure,  Pistola Velocitat,  Foc Central,  Pistola Standard,  
Pistola Esportiva, Pistola 9 mm. ,  Recorreguts,  Tirada Detectiu,  Pistola Velocitat 
Aire,  Pistola Standard Aire. 
 
ARMES HISTÒRIQUES AVANCÀRREGA 
 
Pistola: Kuchenreuter,  Revòlver Mariette, Pistola Cominazzo, Pistola Derringer, 
Revòlver Donald Malson, Fusell Vetterli, Lamarmora, Pensylvania. 
 
A.H. RETROCARGA 
 
Piñal,  Núñez de Castro, Martín Cerezo. 
 
Tot tirador inscrit que no es presenti al concurs, haurà d’abonar l’import de la 
inscripció, de no fer ho, no podrà prendre part en una posterior tirada. 
 
La Comissió Esportiva resta facultada per fer les variacions que fossin necessàries. 
 



 
TROFEUS ESPECIALS DEL PRESENT ANY 2020 

 
 
TROFEU CIUTAT DE SABADELL 
 
Classificació única, Sèniors, Dames, Veterans, Júniors i Cadets. 
Premis als tres primers. 
 
TROFEU RAMÓN MONTLLEÓ 
 
PISTOLA i CARRABINA AIRE, als Campions de les categories Sèniors, Dames, 
Júniors i Veterans. 
 
XII OPEN MEMORIAL DIEGO SEGURA 
 
Recorreguts: Open – Standard – Producció. 
Premi al primer classificat de cada divisió. 
 
XI TROFEU Instal·lacions MARTINEZ-RICARD 
 
Pistola Standard. 
Premis als tres primers classificats en categoria Sèniors i Veterans. 
 
X TROFEU DE FUSELLERS DE SABADELL A.H. 
 
Modalitats: Cominazzo, Mariette, Kuchenreuter, Piñal, Pennsylvania, Lamarmora, 
Vetterli, Nuñez de Castro i Miquelet. 
Premi als tres primers classificats de cada modalitat. 
Premi al primer classificat de la combinada. 
 
OPEN TROFEU SANT SEBASTIA 
 
Classificació Única. Premi als tres primers classificats. 
Entre tots als participants, una vegada finalitzada la competició, es sortejaran quatre 
lots de productes. 
 
V OPEN FUSELL HISTÒRIC C.M. 
 
Premi als quatre primers classificats. 
 
III OPEN BR50 TROFEU ARMERIA EGARA 
 
Premi als tres primers classificats. 
Modalitats: Varmint Lleuger i Varmint Pesat. 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETICIONS OFICIALS 2020 
 

 
Per participar en les competicions organitzades per les Federacions, Catalana o 
Espanyola com son el Campionat de Catalunya, Trofeu Generalitat, Copa de 
SS.MM. el Rei i la Reina, Copa President i Campionat d’Espanya, en totes les 
modalitats serà condició indispensable presentar la seva inscripció per mediació de 
la Federació Catalana i per tant haver cobert l’import corresponent, per aquest motiu 
tot soci interessat en participar en les esmentades competicions, te que demanar-ho 
amb la suficient antelació a l’oficina del Club per poder gestionar la seva 
participació. 
 
Per gaudir de les corresponents ajudes i subvencions a les competicions oficials, 
serà condició obligatòria participar a les tirades socials del Club i obtenir les 
puntuacions mínimes establertes que resten exposades a la Web i a l’oficina, i 
també participar obligatòriament en els concursos oficials com a tiradors del Club de 
Tir Sabadell. 
 
 
ESCOLA DE TIR 
 
L’escola de Tir, tindrà la seva activitat els divendres de 18 h. fins a les 20 h. per a 
nois i noies compresos entre els 11 i 20 anys, en les modalitats d’aire comprimit 
(pistola i carrabina). 
 
Director:   

PERE FONT i SALVADOR 
 
Monitors   
 

FRANCESC MAGRANÉ i JIMÉNEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NORMES D’INTERÈS GENERAL 
 
- Per accedir al camp de tir i utilitzar les seves instal·lacions i dependencies, caldrà portar 
en lloc visible el carnet d’afiliat o la targeta de convidat, si s’escau, que es podrà recollir 
prèvia acreditació a la secretaria del club. 
 
- Els tiradors, socis d’altres clubs, que participin en les competicions socials del club, 
hauran de portar en lloc visible el carnet d’afiliat del club a que pertanyin. 
 
- Recordi que per la renovació del permís d’armes és necessari presentar un certificat de 
participació en concursos, durant el temps de vigència del permís. 
 
- Per la renovació del permís de PRIMERA CATEGORIA és imprescindible participar en 
Campionats de nivell Nacional o bé en les primeres fases d’aquests campionats que es 
publiquen en el calendari anual de la RFETO. 
 
- Per la renovació del permís de SEGONA CATEGORIA és imprescindible participar en 
Campionats Autonòmics o bé en les primeres fases d’aquests campionats que es celebren 
en les nostres instal·lacions i que resten en calendari independent de les competicions 
Socials. 
 
- Per la renovació del permís de TERCERA CATEGORIA, es necess9ari participar en 
tirades socials o bé en els entrenaments controlats indicats en el calendari. La quota 
d’inscripció serà de 7 € 
 
- Els dies de competició, no es podrà fer ús de la galeria, fins que l’àrbitre no doni per 
finalitzat el concurs. 
 
- Resta prohibit tirar amb munició blindada en totes les galeries del Club tret de la coberta 
de 25 metres, També resta prohibit tirar amb fusells de gros calibre i escopetes de caça a 
totes les galeries del Club. 
 
- Recordi que en els reglaments de Tir resta prohibit carregar les armes amb més de cinc 
trets. 
 
- Per seguretat tan sols podran tirar amb 9 mm. a la galeria descoberta de 25 metres els 
socis que tinguin acreditada la categoria esportiva per fer-ho. 
 
- En cada galeria hi ha exposat un cartell amb les modalitats o calibres que poden utilitzar. 
 
- A la galeria de 25/50 metres es pot tirar amb Carrabina cal. 22 i Aire, Foc Central 32-38, 
Armes Curtes cal. 22 i Armes Històriques curtes i llargues. Excepte Martín Cerezo. 
 
- A la galeria de 25 metres ho pot fer amb Foc Central, 32-38, 9 mm. amb punta de plom i 
armes curtes del cal. 22. 
 
- A la galeria coberta de 25 metres amb qualsevol arma curta de Gros Calibre. 
 
- La Junta prega que les presents normes siguin respectades, per la màxima seguretat 
dins les instal·lacions del Club de Tir Sabadell. 
 



 

 

Acompanyants dels socis i utilització esporàdica de les instal·lacions 

 

El socis numeraris gaudiran de la facultat de poder portar un acompanyant a les galeries 
de tir del club. No es permet superar el nombre d’un únic acompanyant ni que aquest sigui 
convidat més de dos cops al any, sigui amb el mateix o amb altres socis de l’entitat. 

La resta de socis no gaudiran d’aquesta possibilitat. 

La facultat de portar un convidat i/o acompanyant quedarà restringida a un màxim de 
quatre cops al any. 

Les normes anteriors afecten al ús de les galeries de tir, no estant compreses la resta 
d’instal·lacions del club. 

En quan a l’ús de les galeries de tir, s’estableix el següent. La persona que no sigui soci, 
per fer ús d’aquelles haurà: 

 d’estar en possessió de la llicencia federativa de l’any en curs. 

 en defecte de l’anterior, obtenir-la a les oficines del Club, pel terme d’un dia, pel 
preu que resulti vigent. 

 Hauran d’abonar la quantitat de 15 euros per dia. 

 Aquell convidat que en el terme de dos mesos, es faci soci del club, li seran 
retornades les quantitats satisfetes en concepte de dies d’assistència. 

 No podran amb la seva presencia privar o obstaculitzar la pràctica del tir esportiu a 
socis de l’entitat. 

 Queda exclosa de tot l’anterior el us de la galeria d’aire. 

 


