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CAMPIONATUL JUDETEAN DE TIR CU ARCUL
etapa a III-a, CUPA „REDPOINT”

24 iunie 2023

Va invitam în Parcul Cetăţii Oradea (intrarea dinspre Calea Clujului), in data de 24 iunie 2023, incepind cu ora 09:00, 
pentru a participa la etapa a III-a a Campionatului Judetean de Tir cu Arcul, Cupa Redpoint ediţia a XVI-a.

Termen de inscriere 20 iunie 2023 !!! inclusiv.

Diviziile de arc si categoriile de varsta:
Competitia este organizata pentru Master, Seniori, Juniori, Cadeţi, Juniori II si Copii, masculin si feminin, la toate 
diviziile de arc, inclusiv pentru paralimpic.

Programul de desfasurare:
Ziua Interval orar Activitatea Divizia
Sambata 24.06.2023 09:00 – 09:30 Înscrieri, şedinţa tehnică Toate

Încălzire individual   - " -
09:30 – 13:30 Calificari 2 distante   - " -
14:00 – 14:30 Festivitatea de premiere   - " -

Taxe de participare: 60 lei, toate categoriile [copii (6-12 ani), juniori II (12-14 ani), cadeţi (15-17 ani), juniori 
(18-20 ani), seniori (21-50 ani) si master (peste 50 ani)]

notă: taxa de participare include prînzul !

Conditii generale de participare si regulament:
Participantii vor fi imbracati in echipament sportiv sau costume traditionale si de epoca (pentru proba de tradiţional). 
Probele pentru traditional si barebow vor consta in tinte field,  amplasate la distante cunoscute si necunoscute, cîte 3 
săgeţi pe fiecare ţintă. Pentru divizia de compound exista si tinte target, separate (50 m si 30 m, in functie de 
categorie). Compound se poate înscrie şi la proba de field. Pentru divizia de arc traditional replica istorica se admit 
numai sageti din lemn, cu pene naturale. Nu sint admise telemetre si dispozitive de masurare a distantelor, doar 
binocluri si lunete. Atentie: nu este admis alcoolul (inainte de competitie si in timpul acesteia), comportamentul 
nesportiv si incalcarea masurilor de siguranta ! La sedinta tehnica, organizatorul si sefii de delegatii pot aduce 
modificari ale formatului competitiei. 

Competitia se va desfasura in conformitate cu regulamentul WA, FRTA, WAE si IFAA pentru competitii outdoor, 
precum şi cu respectarea condiţiilor de siguranţă sanitară.

Nota: Se acorda titluri doar la categoriile unde sint minim 3 participanti. Premiile vor consta în diplome şi medalii, 
precum şi în obiecte de birotică oferite de Darer Electronics (acestea din urmă acordate cistigatorilor la categorii cu 
minim 5 participanţi). 

Inscrierile se fac pe www.arcusonline.ro (doar in mod exceptional electronic sau telefonic, pe adresa de email a C.S. 
Redpoint – mirceastroe2001@yahoo.com, tel.: 0744 607 672 pina la data de 20.06.2023. Vă aşteptăm cu drag !

Etapa a IV-a de campionat, Cupa SAV, va avea loc in 15 iulie la Cociuba Mare. 
Etapa a V-a de campionat, Cupa Menumorut, va avea loc la Biharia (data va fi anunţată).

Etapa a VI-a de campionat, Cupa “Győri Jakab”, va avea loc la Salonta (data va fi anunţată).
Etapa a VII-a de campionat, Cupa Cetăţii, si FINALA Campionatului Judetean de Tir cu Arcul 2023

vor avea loc ambele in 7 octombrie, in Parcul Cetatii din Oradea !

http://www.arcusonline.ro/
mailto:mirceastroe2001@yahoo.com

