
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I D'UTILITZACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DEL CAMP DE TIR AMB ARC

SEGURETAT EN LA PRÀCTICA DE TIR AMB ARC

No està permès el consum de begudes alcohòliques en el camp de tir ni el consum previ d'aquestes o altres substàncies 
que afectin la pràctica del tir amb arc.

En cas de voler celebrar dinars/sopars/ altres actes en el camp, es requereix del vistiplau previ de la Junta.

Els tiradors s'han de situar a la línia de tir i els arcs fora de la mateixa. No es pot tirar fora de la línia de tir.

L'arquer/a s'ha de situar en el carrer de tir triat i tirar a la distància que li correspon.
No està permès tirar fletxes creuades, és a dir, tirar a d'altres dianes d'altres carrers diferents al situat.

No es pot apuntar en una direcció diferent a la de la diana ni dur l'arc carregat fora de la línia de tir.

No es pot tirar si hi ha alguna persona en el camp de tir.

Si algú està tirant, no es pot accedir al camp de tir.

Cada arquer/a dispararà 6 fletxes per torn.

S'ha de respectar el temps de tirada de l'arquer/a.

En el cas de perdre una fletxa es cercarà en el periode entre tirades o quan no hi hagi ningú tirant, de forma àgil.

Respectem la concentració dels arquers a la línia de tir i l'aprenentatge dels cursetistes.

En cas de voler convidar a alguna persona a tirar, s'ha d'avisar prèviament a la Junta. No es pot deixar a cap convidat
sense llicència tirar sense la supervisió d'un monitor. 

UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DEL CAMP DE TIR

Tinguem cura de llençar les restes d'aliments, papers o plàstics als cubells de les escombraries.
Tots/es som responsables del bon estat del camp, material i instal·lacions. 

Teniu a la vostra disposició 2 cubells d'escombraries, un a cada costat (dreta/esquerra) de la taula del camp.
Disposeu, sota la taula, d'escombres, recollidors i un rasclet. 
És de lliure disposició. El Club no disposa de personal de neteja.

En cas d'utilitzar globus o altres elements als parapets recordem que cal recollir les restes del terra i llençar-les a les escombraries.

Respectem la disposició dels parapets. En el cas de voler modificar la distància d'alguna d'elles s'ha de consultar
prèviament amb la Junta.

Els parapets SEMPRE s'han de tapar amb les lones de protecció un cop finalitzada la pràctica del tir.

Les dianes s'han d'aprofitar al màxim. Es canviaran quan sigui estrictament necessari. 
El Club té a disposició dels socis/sòcies dianes per a les diferents competicions. 
Quan sigui necessari canviar la diana, sol·liciteu-lo a qualsevol membre de la Junta.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COMPRENSIÓ I COL·LABORACIÓ


