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Barcelona, Gener de 2019 
 
 
 
 
 

 
 

NORMATIVA DE LA FEDERACIO CATALANA – SECCIO PLAT –  
 

NORMES GENERALS PER ALS CAMPIONATS DEL 2019 
 

Tots els tiradors hauran d’estar en possessió de la llicència federativa de l’any en 
curs, la qual presentaran ineludiblement en el moment de la inscripció a cada 
competició. Ademés els tiradors que participin a la categoria de tir adaptat, hauran 
d’estar en possessió de la llicència de la federació corresponent que acrediti aquesta 
categoria.  
 
La inscripció quedarà tancada en el moment que es completi la xifra de tiradors que 
es prevegi que puguin acavar la prova sense necessitat de l’eliminació i com a màxim 
a les 18 hores del dia anterior a l’inici de cada competició. Si el número de tiradors 
per una prova no arriba a les 2 esquadres (12 tiradors), no es disputarà la prova. 
 
Totes les competicions es celebraran a 125 plats en F.O. i Skeet, les de F.U. a 100 
plats, excepte el Cnat. De Catalunya per Categories que serà a 200 plats i en Doble 
Trap a 150 plats, al final dels quals s’establirà la classificació; A més en F.O., Skeet i 
Doble Trap es tirarà la final corresponent. 
 

 
Si algun tirador inscrit amb anterioritat no es presenta a l’inici de la prova  sense previ 
avís, a la propera competició que hi participi, com a penalització, tindrà que fer 
efectiva l’import de la inscripció del campionat al qual no va assistir. 
 
En les competicions puntuables, siguin nacionals o catalanes, seguirà vigent la 
normativa de la I.S.S.F. (abans U.I.T.) i la F.I.T.A.S.C. 
 
Per a Doble Trap i per a Skeet, regiran les normes de la I.S.S.F. 
 

La Federació Catalana de Tir Olímpic, és l’única amb facultat per interpretar, aplicar o 
modificar aquestes normes si circumstàncies especials així ho aconsellessin. 
 

Amb l’actualització i aplicació d’aquesta normativa, queden derogades en tot o en part 
les dictades amb anterioritat. 
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NORMATIVA DE LA FEDERACIO CATALANA – SECCIO PLAT –  
 

NORMES DE SELECCIÓ DELS EQUIPS DE CATALUNYA  PER A 
LA TEMPORADA 2020 

 
Fossat Olímpic, SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: 
 
PUNTUACIO TIRADES (classificació a 125 plats + final)     
 
Puntuar pel resultat obtingut per negatius respecte a la puntuació máxima de la 
competició. Es premiarà als tiradors classificats a la final: 1r. Classificat – 3 
possitius, 2n. Clas. – 2,5 possitius, 3r. Clas. – 2 possitius, 4rt. Clas. 1,5 
possitius, 5è. Clas. – 1 possitiu i 6è. Clas. – 0,5 possitiu. 
  
En cas que la igualtat es mantingui, decidirà la millor posició de la última tirada 
celebrada. 
 
Per la puntuació es podrá descartar el pitjor resultat, excepte el Cnat. De 
Catalunya per Equips FO. 
 
El Campió Absolut 2019 de les categories Séniors, Júniors i Dames, serà el 
tirador/a que menys negatius hagi obtingut durant la temporada. 
 
 
FOSSAT UNIVERSAL, SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: 
 
Puntuar pel resultat obtingut per negatius respecte a la puntuació máxima de la 
competició. Es premiarà als tiradors classificats a la final: 1r. Classificat – 1,5 
possitius, 2n. Clas. – 1 possitiu, 3r. Clas. – 0,5 possitiu. 
  
En cas que la igualtat es mantingui, decidirà la millor posició de la última tirada 
celebrada. 
 
Per la puntuació es podrá descartar el pitjor resultat, excepte el Cnat. De 
Catalunya per Categories FU. 
 
El Campió Absolut 2019, en la categoria de Séniors, serà el tirador que més 
punts hagi obtingut durant la temporada. 
 
Per poder formar part dels equips de Catalunya de l’any 2020, és 
imprescindible participar com a mínim a 4 tirades programades per la Federació 
per aquest fi, tant en F.O. com en F.U., i serà d’obligatòria participació al 
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Campionat de Catalunya per Equips en F.O. i el Campionat de Catalunya per 
Categories en F.U. 
 
Les puntuacions mínimes per formar part de l’equip de la Federació Catalana 
de Tir Olímpic, seran: 
 
Per a F.O. Seniors, 1 marca de 117 i 1 marca de 119 sobre 125 
  Promeses, 1 marca de 115 sobre 125 
  Júniors, 2 marques de 110 sobre 125 
  Dames, 2 marques de 113 sobre 125 
  Tir Adaptat, 2 marques de 112 sobre 125 
 
Per a F.U.  Seniors, 2 marques de 95 sobre 100, ó 
                1 marca de 93 sobre 100 i 1 marca de 190 sobre 200, ó 
                2 marques de 187 sobre 200 

 Tir Adaptat, 2 marques de 90 sobre 100, ó 1 marca de 90 sobre          
100   i 1 marca de 180 sobre 200, ó 2 marques de 180 sobre 200. 

   
(Aquestes marques mínimes hauran de ser realitzades en competicions 
puntuables de la FCTO o de la REFEdeTO). 
 
Els tiradors de categoria de tir adaptat, competiran conjuntament amb la resta 
de tiradors, fent-se una classificació independent només per la classificació 
com a representant de Catalunya en competicions estatals. 
 
El Comitè Tècnic es reserva la decisió de la formació dels equips amb els 
tiradors seleccionats. 
 
 
El Comitè Tècnic tindrà en compte per a la selecció dels components de l’equip 
Català, si el cas ho requereix, la no participació de qualsevol tirador amb 
llicència de la F.C.T.O., en alguna de les tirades puntuables per la formació de 
l’equip Català, sempre que les causes estiguin justificades per motius de força 
major com concentracions, competicions o sortides a l’estranger de l’equip 
Estatal. La participació i puntuació en les competicions Estatals també seran 
valorades per aquest Comitè.  
 
Aquells tiradors que es classifiquin per a la formació de l’equip de Catalunya i 
que al mateix temps formin part de l’equip nacional, tindran dret a percebre la 
subvenció prevista de la FCTO, en cas d’assignar-se’n alguna. 
 
Tots els tiradors que formin part dels equips de Catalunya es sotmetran a la 
disciplina d’equip que marqui aquesta Federació. 
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L’incumpliment de les directrius d’entrenaments marcades per l’equip tècnic, 
podrà comportar l’exclusió de l’equip. 
 
La Federació Catalana de Tir Olímpic, és l’única amb facultat per interpretar, 
aplicar o modificar aquestes normes si circumstàncies especials així ho 
aconsellessin. 
 
 
Els tiradors convocats, i per tant, que viatgin amb càrrec Federació Catalana, 
no podran en cap cas anar acompanyats d’altra persona que no sigui 
l’entrenador, cap d’expedició o altra anàloga. 
 
 
EQUIPS REPRESENTANTS “SENIORS” F.O. 
 
Estarà format pels DOS millors tiradors que per la seva puntuació en les 
diferents tirades puntuables hagin obtingut, i d’acord amb aquestes normes. El 
tercer component de l’equip será seleccionat entre els 5 primers del ranking a 
proposta de l’entrenador al Comitè Tècnic, regularitzant la classificació en cada 
següent participació. 
 
NOTA: Aquesta convocatòria dependrà sempre de la disponibilitat econòmica. 
La formació del/s equip/s respresentatiu/s de CATALUNYA amb els tiradors 
classificats i/o convocats, serà decisió de l’entrenador. 
 
EQUIPS REPRESENTANTS “JUNIORS”  i “DAMES”F.O. 
 
Formarà part de l’equip de Catalunya de la categoria Júnior i Dama, el primer 
classificat/da i d’acord amb la Normativa. 
 
NOTA: Aquesta convocatòria dependrà sempre de la disponibilitat econòmica. 
La formació del/s equip/s respresentatiu/s de CATALUNYA amb els tiradors 
classificats i/o convocats, serà decisió de l’entrenador. 
 
EQUIP REPRESENTANTS “SENIORS” F.U. 
 
Estarà format pels DOS millors tiradors que per la seva puntuació en les 
diferents tirades puntuables hagin obtingut, i d’acord amb aquestes normes. El 
tercer component de l’equip será seleccionat entre els 5 primers del ranking a 
proposta de l’entrenador al Comitè Tècnic, regularitzant la classificació en cada 
següent participació. 
 
NOTA: Aquesta convocatòria dependrà sempre de la disponibilitat econòmica. 
La formació del/s equip/s respresentatiu/s de CATALUNYA amb els tiradors 
classificats i/o convocats, serà decisió de l’entrenador. 
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Si es donés el cas de que un mateix tirador es classifiquès per les dues 
modalitats, aquest tindrà d’escollir en quina única modalitat vol representar a 
Catalunya a les competicions que la RFEdeTO organitzi en aquesta categoria, i 
es desplaçarà amb els equips de Catalunya de F.O. o F.U. sempre i quan 
aquests assisteixin a la mateixa. 
 
 
REPRESENTANTS “SENIORS” F.O. i F.U.  – TIR ADAPTAT 
 
Representarà a Catalunya el tirador millor classificat en aquesta categoria, que 
per la seva puntuació en les diferents tirades puntuables hagin obtingut, i 
d’acord amb aquestes normes.  
 

Si es donés el cas de que un mateix tirador es classifiquès per les dues 
modalitats, aquest tindrà d’escollir en quina única modalitat vol representar a 
Catalunya a les competicions que la RFEdeTO organitzi en aquesta categoria, i 
es desplaçarà amb els equips de Catalunya de F.O. o F.U. sempre i quan 
aquests assisteixin a la mateixa. 
 
En cas de que els equips de Catalunya de F.O. i F.U., NO es desplacin a 
alguna d’aquestes competicions, el representant de la categoria de tir adaptat 
no tindrà cap tipus d’ajuda econòmica. 
 
NOTA: Aquesta convocatòria dependrà sempre de la disponibilitat econòmica. 
La formació del/s equip/s respresentatiu/s de CATALUNYA amb els tiradors 
classificats i/o convocats, serà decisió de l’entrenador. 
 
La Federació Catalana de Tir Olímpic, és l’única amb facultat per interpretar, 
aplicar o modificar aquestes normes si circumstàncies especials així ho 
aconsellessin. 
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Barcelona, Gener de 2019 

 
 
 

NORMATIVA DEL COMITÈ TÈCNIC DE PLAT 
 

CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS PER A COMPETICIONS 
NACIONALS A L’ANY 2019 

 
 
SEGONS LA NORMATIVA VIGENT, VAN QUEDAR CLASSIFICATS PER 
FORMAR ELS EQUIPS DE LA TEMPORADA 2019, ELS SEGÜENTS 
TIRADORS: 
 
EQUIPS F.O. 
 
SENIORS:       PROMESES:   
1er. Joan F. Garcia Fontgivell   1er. Antonio Moreno Hurtado 
2n. José M. Navarro Jabalera     
         
JUNIORS*:       DONES: 
1er. Adrià Martínez Torres     1ª Mar Molné Magriñà** 
      
EQUIP F.U. 
 
SENIORS:        
1er.  Joan Alcoba Fernández   
2on. José M. Navarro Jabalera 
3r.   
 
* Per tal de donar més rotació i vagatje als nostres tiradors Júniors, independentment de la seva 

classificació a la temporada anterior, tots els tiradors d’aquesta categoria que segueixin les tirades 
puntuables del calendari de la F.C.T.O., tindran opció a les diferents sortides nacionals que programi 
el Comitè Tècnic. 
Aquesta convocatòria dependrà sempre de la disponibilitat econòmica. 
La formació del/s equip/s respresentatiu/s de CATALUNYA amb els tiradors classificats i/o convocats, 
serà decisió de l’entrenador. 

 
**NOTA: TOT TIRADOR QUE FORMI PART I REPRESENTI A L’EQUIP 
NACIONAL EN ALGUNA COMPETICIÓ INTERNACIONAL, TINDRÀ DRET 
DIRECTE A FORMAR PART DE L’EQUIP DE CATALUNYA A LA 
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TEMPORADA SEGÜENT, SEMPRE QUE EL SEU ESTAT DE FORMA EN EL 
MOMENT SIGUI L’IDONI PER REPRESENTAR A L’EQUIP DE CATALUNYA. 
 

 
 
 
 
 

NORMES DE CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS ADICIONALS PER A 
COMPETICIONS NACIONALS A L’ANY 2019 

 
 

 
ELS TRES TIRADORS MILLORS CLASSIFICATS ALS CAMPIONATS DE 
CATALUNYA F.O. 2018, A LES CATEGORIES 2ª, I 3ª, TINDRAN LES 
MATEIXES CONDICIONS PER PARTICIPAR  AL CAMPIONAT D’ESPANYA 
PER CATEGORIES F.O. 2019 QUE ELS COMPONENTS DE L’EQUIP DE F.O. 
 
 
2ª CATEGORIA      3ª CATEGORIA 
1er. Alejandro Basart Gorro   1er.   Carlos Cid Aragonés 
2on. Sergi Miró Escoda    2on. Óscar Córdoba Carrillo 
3er.        3er. Juan J. Dalmau Ayats 
 
 
AQUESTES SUBVENCIONS NO SÓN ACUMULABLES EN CAS D’ESTAR 
CONVOCATS PER FORMAR PART DE L’EQUIP DE CATALUNYA. 
 
 
LA FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC, PODRÀ MODIFICAR 
AQUESTES SUBVENCIONS, SI CIRCUNTÀNCIES ESPECIALS AIXÍ HO 
ACONSELLESSIN.
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Barcelona, Gener de 2018 
 
 

BOSSES D’AJUT – ANY 2019** 
 
PER A TIRADORS QUE HI PARTICIPIN A TIRADES PUNTUABLES DE LA 
REFEdeTO EN MODALITAT OLÍMPICA I AMB LLICÈNCIA DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA. **Queden exclosos d’aquestes bosses d’ajuda els 
tiradors que participin en la categoria de tir adaptat. 
 
INDIVIDUAL SENIOR (Classificació General): 
 

CAMPIO ..............................................  450 € 
 

2on. CLASSIFICAT .............................  350 € 
 
3er. CLASSIFICAT ..............................  300 € 
 
4rt. CLASSIFICAT ...............................  200 € 
 
5è. CLASSIFICAT ...............................  175 € 
 
6è. CLASSIFICAT……………….. ........  150 € 

 
INDIVIDUAL JUNIOR I DAMES (Classificació General)*: 

 
CAMPIO ..............................................  50 SERIES 

 

2on. CLASSIFICAT .............................  35 SERIES 
 
3er. CLASSIFICAT ..............................  25 SERIES 

 
* Els Júniors i Dames que formin part de l’equip de Catalunya, i per tant ja 
estiguin dins el pla de tecnificació o altra anàleg, les sèries seran substituïdes 
per cartutxos.(1r. Clas. 750 cartutxos, 2n. Clas. 500 cartutxos i 3r. clas. 250 
cartutxos). 
 
EQUIP SENIORS (QUE S’INSCRIGUIN COM A EQUIPS CATALANS): 
 

CAMPIO ..............................................  525 € 
 

2on. CLASSIFICAT .............................  435 € 
 
3er. CLASSIFICAT ..............................  255 € 

 
LA FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC, PODRÀ MODIFICAR 
AQUESTES SUBVENCIONS, SI CIRCUNTÀNCIES ESPECIALS AIXÍ HO 
ACONSELLESSIN. 
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Barcelona, Gener de 2019 
 
 

BOSSES D’AJUT – ANY 2019** 
 
PER A TIRADORS QUE HI PARTICIPIN A TIRADES PUNTUABLES DE LA 
REFEdeTO EN LA MODALITAT DE FOSSAT UNIVERSAL I AMB LLICÈNCIA 
DE LA FEDERACIÓ CATALANA. **Queden exclosos d’aquestes bosses 
d’ajuda els tiradors que participin en la categoria de tir adaptat. 
 
INDIVIDUAL (Classificació General): 
 

CAMPIO ..............................................  450 € 
 

2on. CLASSIFICAT .............................  350 € 
 
3er. CLASSIFICAT ..............................  300 € 

 
 
EQUIPS MAN (QUE S’INSCRIGUIN COM A EQUIPS CATALANS): 
 

CAMPIO ..............................................  525 € 
 

2on. CLASSIFICAT .............................  435 € 
 
3er. CLASSIFICAT ..............................  255 € 

 
LA FEDERACIÓ CATALANA DE TIR OLÍMPIC, PODRÀ MODIFICAR 
AQUESTES SUBVENCIONS, SI CIRCUNTÀNCIES ESPECIALS AIXÍ HO 
ACONSELLESSIN. 


