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Lloc: Club Andorrà de Tir de Precisió, Complex Esportiu dels Serradells, Ctra. de 
la Comella (Andorra la Vella).



II CAMPIONAT DE TIR DE COSSOS ESPECIALS (ANDORRA 2009)

El Club Andorrà de Tir de Precisió, organitza el II Campionat de tir de Cossos Especials, que 
es celebrarà els propers dies 25 i 26 de juny a la galeria de tir del Club Social, situat als baixos 
del Complex esportiu dels Serradells, ubicat a la Ctra. de la Comella d’Andorra la Vella.

Reglament

La competició es desenvoluparà segons el Reglament Tècnic Oficial de Recorreguts de Tir.

Participants

Socis de IPA i components de les Forces i Cossos de Seguretat.

Inscripcions

El cost de la inscripció es de 30 euros; havent de fer efectiva dita quantitat al núm. de compte 
del Banc BBVA, núm. 0182-2811-32-0291510365 i enviant el número d’ingrés conjuntament 
amb la fulla d’inscripció adjunta per correu electrònic a l’adreça otero.andorra@gmail.com . 
També  es  pot  fer  efectiva  dita  quantitat,  al  club  social,  abans  del  tancament  del  termini 
d’inscripcions.

A l’import de la inscripció està inclòs el dinar i el refrigeri a l’hora de l’entrega de premis, 
així com un obsequi per a tots els participants. De forma posterior a l’entrega de premis es 
farà un sorteig de material subministrat per armeries.

S’admetrà un màxim de 80 tiradors, que s’acceptaran per ordre de data d’inscripció.

MOLT IMPORTANT!!!
El termini d’inscripció finalitza el dia 19 de juny. 

Armes

Només podran utilitzar-se armes que per la seva configuració puguin tenir la consideració 
d’armes reglamentaries per al servei. Tant sols s’acceptaran pistoles del 9 mm. Parabellum. 
No s’admetran catxes anatòmiques, fre de boca, compensadors, contrapesos, mires òptiques o 
qualsevol altre element que faci que perdi la consideració d’arma de servei.

Aquells  tiradors  que  provinguin  d’Espanya  poden  entrar  lliurement  i  sense  autorització 
especial a Andorra, amb les seves armes, complint amb la legislació vigent (BOE número 84 
de 8/4/2005).

Es pot consultar la legislació existent publicada al BOE: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/05658 

mailto:otero.andorra@gmail.com
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/05658


Munició

La  munició  necessària  per  al  desenvolupament  de  la  competició  serà  aportada  per  cada 
tirador. Seran necessaris 52 cartutxos per a la bona realització de la proba (munició mínima).
Només es podrà utilitzar munició del 9 parabellum.

Ordre de tirada

La organització elaborarà uns torns de tirada, considerant la llunyania dels participants, que 
serà comunicada prèviament a tots els interessats un cop tancades les inscripcions.

Els torns de tirada es planificaran per tractar d’acomodar a tots els participants sense causar-
los incompatibilitats amb les seves funcions o servei.

Penalitzacions

Els  errors  de  procediment  en  mesures  de  seguretat  desqualificaran  automàticament  al 
participant.

Seguretat

A la galeria s’accedirà amb l’arma descarregada (neta i sense carregador) i a la funda. No es 
podrà desenfundar o manipular cap arma sense l’autorització del jutge-arbitre. No es podran 
municionar els carregadors fins a que no s’hi estigui a l’interior de la galeria de tir.

En el transcurs dels exercicis, tirs involuntaris o girs del arma de més de 90 graus en relació a 
les siluetes, suposarà la desqualificació del tirador. Qualsevol altra acció que el jutge-arbitre 
consideri  com  a  possible  falta  de  seguretat,  a  criteri  del  mateix,  podrà  suposar  la 
desqualificació del tirador.

Les  manipulacions  de  l’arma  per  a  la  seva  carrega  o  descarrega,  així  com els  canvis  de 
carregadors, s’efectuaran sempre amb l’arma encarada vers les siluetes.

Exercicis

Abans d’iniciar-se cada exercici es realitzarà un breefing (explicació detallada de l’exercici).

Premis

L’entrega de trofeus es farà al bar del Club Social a les 19 hores del dia 26 de juny, lloc a on 
es farà un petit berenar per als participants.

Classificació general individual:

1er  classificat: Medalla + premi 1º
2º    classificat: Medalla + premi 2º
3er  classificat: Medalla + premi 3º

En el transcurs de l’acte de clausura es procedirà al sorteig de diferents  regals donats per 
armeries.



Contacte

Per a qualsevol dubte o aclariment, contactar amb:

Mark Otero, telf: 00376 337077, e-mail: otero.andorra@gmail.com

Manoli, telf: 00376 860972 

Web: www.andorratir.org 

http://www.andorratir.org/
mailto:otero.andorra@gmail.com


FULL D’INSCRIPCIÓ

Telf:

E-mail:

Tiradors:

Cognoms Nom Carnet prof. Referència  d’  ingres 
bancari/transferència

Observacions:



PLANOL ORIENTATIU
Estadi de futbol comunal

Rotonda (desviar-se a la dreta)

Discoteca “Buda”

Club Andorrà de Tir (Ctra. de la Comella, 
Complex esportiu Serradells (baixos) Andorra la Vella)

Ctra. d’entrada des d'Espanya


