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ACLARIMENT SOBRE EL DOBLE TORN DE TIR – TIRADES 3D 

 

 

En la reunió del Comitè en la que es va tractar el format de les tirades de la Lliga 

Catalana 3D, el Comitè va decidir, seguir aquesta temporada amb el sistema de 

dos torns:  un  per les divisions de Tradicional i Longbow,  i l'altre per les divisions 

de Compost i Nu. 

 

Arran de les consultes rebudes al respecte dir-vos que,  l’ordre establert per les 

divisions, que afecta a l’horari de tir de les mateixes, no és una decisió arbitrària, 

ni és intenció del Comitè, afavorir o perjudicar als esportistes d’unes o altres 

disciplines.  Els torns s’han establert pel bon funcionament de la competició, 

atenent a criteris raonats, prioritzant l’òptim desenvolupament de les tirades, amb 

els objectius següents: 

 

➢ No allargar la tirada més del compte, reduint en la mesura del possible el 

temps de durada de la tirada. 

➢ Aconseguir una millor fluïdesa, evitar les aglomeracions i les esperes 

innecessàries. 

➢ Que els esportistes puguin finalitzar la tirada el més aviat possible. 

 

Els motius a dalt esmentats, són la raó per la qual es va decidir que les divisions 

de Tradicional i Longbow (per la seva major rapidesa de tir),  comencen en el 

primer torn. Aconseguint així que el recorregut quedi lliure, més aviat, perquè hi 

puguin accedir les altres dues divisions (que solen esgotar el temps reglamentari, 

en el seu tir). 

 

Tot i així sempre que el recorregut ho permet, s'altera aquest torn accedint al 

recorregut en primer lloc les divisions de Compost i Nu. Al segon torn, les 

divisions  Tradicional i Longbow. 

 

Agraïm la vostra comprensió. 

 

 

Barcelona, 16 de febrer de 2022 

El Comitè de Tir de Camp i 3D 
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