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PREAMBUL 

 

 Arcul este o armă primitivă alcătuită dintr-o vargă flexibilă de lemn sau de metal 

încovoiată și dintr-o coardă prinsă de cele două extremități, folosită la aruncarea săgeților. 

 Tirul cu arcul1 este arta, tehnica sau abilitatea de a propulsa săgeți, folosind un arc. 

Din punct de vedere istoric, tirul cu arcul a fost folosit pentru vânătoare și luptă, iar în 

timpurile moderne, utilizarea sa principală este în activitățile de agrement și în sport. 

 Există mai multe forme sportive ale tirului cu arcul și două federații internaționale: 

International Field Archery Association (IFAA) și World Archery Federation (WAF, fosta 

Federația Internațională de Tir cu Arcul, prescurtată FITA), care organizează proba de tir 

cu arcul la Jocurile Olimpice. 

 Tirul cu arcul călare2 este considerat un 

sport de elită, adresat celor curajoşi, o artă dar 

şi un mijloc de divertisment. 

 Pentru că presupune abilităţi multiple, 

tirul cu arcul călare este şi un mijloc de cultivare 

si dezvoltare a personalității, adresat în egală 

măsură copiilor și adulților. 

 Dincolo de aspectele sale tehnice, tirul cu 

arcul călare îmbină în mod armonios, la toate 

nivelurile (de la hobby până la a deveni campion 

național sau mondial), cele două elemente 

esenţiale, caracteristice unei persoane puternice, 

bine integrate în societate: 

 arta comunicării eficiente (sau a-ți 

face cunoscute în mod convingător 

punctele de vedere și a le impune cu 

ușurință celorlalți, fără a crea tensiuni) 

 arta atingerii cu precizie a scopului 

urmărit. 

“Metaforic vorbind, trasul la țintă este 

despre dorința fiecăruia de a-și atinge țelurile, 

despre success. Dominant, așadar, este tirul cu 

                                       
 
1 Conform https://ro.wikipedia.org/ 
2 Conform http://mesteceni.ro/ro/tir-cu-arcul-calare/ 
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arcul. Însă paradoxul este că, pentru a te putea concentra total asupra arcului – asupra 

țintei – trebuie sa fii un călăreț atât de experimentat încât să poți uita de calul în a cărui șa 

stai. Dacă m-aș duce să caut viitori arcași călare, m-aș duce mai degrabă printre călăreți, 

nu la cluburile de tir cu arcul. Un arcaș bun, dar călăreț slab, nu va putea valorifica nici 

20% din aptitudinile de arcaș. Pe când, cine stă bine în șaua calului, va trebui să lucreze 

doar la îmbunătățirea stilului și acurateței trasului cu arcul.”3 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
3 Mihai Cozmei, multiplu campion mondial, european și al altor competiții de tir cu arcul călare 
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1. GENERALITĂȚI 

 

 Competițiile de tir cu arcul călare se desfășoară în locuri special amenajate 

(manejuri exterioare), după reguli bine definite. 

 În România, competițiile de tir cu arcul călare se desfășoară după următoarele 

stiluri: 

(a) stilul Unguresc 

(b) stilul Coreean 
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2. ORGANIZAREA SPAȚIULUI COMPETIȚIONAL 

 

 2.1 Organizarea fizică a spațiului competițional 

 Din punct de vedere fizic, spațiul competițional este organizat și amenajat astfel: 

 

(a) Traseul de concurs, care cuprinde aliniamentul de tragere: 

 este o pistă de lungime 90 - 120 metri, delimitată de o poartă de intrare 

(linia de START), la un capăt și o poartă de ieșire (linia de FINISH) la 

celălalt capăt, pe direcția de înaintare a concurentului; 

 are o lățime de 2-4 metri și este delimitat la stânga și la dreapta prin, prin 

funii sau valuri de pământ; 

- funiile care despart traseul astfel poziționate încât să nu rănească sau să 

nu încurce caii sau călăreții 

- este recomandat, dar nu obligatoriu, ca funiile să aibă spații între ele, 

pentru a permite trecerea cailor 

(b) Aliniamentul țintelor este paralel cu aliniamentul de tragere și este dispus la 7-9 

metri față de acesta, spre stânga în sensul de deplasare 

(c) Zona de așteptare este un perimetru special destinat concurentului care urmează 

să intre pe traseul de concurs. Este situată înaintea Porții de intrare (START), iar 

dimensiunile ei se stabilesc în funcție de condițiile concrete din teren 

(d) Zona de siguranță. Sunt stabilite două zone de siguranță, astfel: 

 o zonă de siguranță dispusă înapoia țintelor, cu o lățime suficientă astfel 

încât săgețile care nu și-au atins ținta să cadă în interiorul ei și să nu 

reprezinte niciun pericol 

 o zonă de siguranță dispusă înapoia sensului de tragere, spre dreapta 

sensului de deplasare a concurentului, cu o lățime de 5-10 metri, dincolo de 

care poate sta publicul spectator 



     ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
     COMPETIȚIILOR DE TIR CU ARCUL CĂLARE  
 

 

 

 

-  7  - 

 

 De asemenea, trebuie să existe destul spațiu după linia de sosire (FINISH), astfel 

încât calul să fie în măsură să încetinească în siguranță. 

 

 2.2 Organizarea operațională a spațiului competițional 

 Din punct de vedere al personalului, spațiul competițional este organizat astfel: 

 

(a) Juriul, care este format dintr-un număr suficient de arbitri: 

 este poziționat înapoia direcției de tragere; 

 are responsabilitatea validării timpilor și scorurilor realizate de concurenți; 

(b) Echipa de sprijin, care este formată dintr-un număr suficient de persoane, 

acționează astfel: 

 pe linia de START, pentru a permite concurentului plecarea în cursă (prin 

trecerea prin poarta de intrare) și pentru a marca, prin mișcarea fanionului, 

momentul plecării (momentul ZERO) 

 pe linia de FINISH, pentru: 

- a marca momentul plecării concurentului, prin pornirea cronometrului 

- a marca sfârșitul cursei concurentului (în urma trecerii prin poarta de 

ieșire), prin mișcarea fanionului și oprirea cronometrului 

 pe aliniamentul țintelor, pentru stabilirea scorurilor realizate de concurenți, 

prin numărarea săgeților care au lovit țintele și evidențierea locurilor unde 

săgețile au lovit țintele 

 stewarzi în terenul de concurs 
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3. STILUL UNGURESC 

  

3.1 Aspectul și dimensiunile țintelor 

 Ținta are următoarele caracteristici: 

(a) Dimensiune maximă - 90 cm 

(b) Aspect - cerc 

(c) Compunere - 3 (trei) cercuri concentrice de culori alternativ-contrastante și 

dimensiuni 30 cm, 60 cm, respectiv 90 cm 

(d) Distanța între cercuri - 15 cm 

(e) Înălțimea țintei față de sol - 200 cm 

 

 

 3.2 Poziționarea și amplasarea țintelor 

 În stilul unguresc sunt folosite trei ținte, amplasate pe același suport, la mijlocul 

aliniamentului țintelor, poziționate astfel: 

(a) Ținta nr. 1 - la un unghi de 45° față de axul aliniamentului țintelor, cu fața către 

poarta de intrare (START) 

(b) Ținta nr. 2 - de-a lungul aliniamentului țintelor, cu fața către aliniamentul de tragere 

(c) Ținta nr. 3 - la un unghi de 45° față de axul aliniamentului țintelor, cu fața către 

poarta de ieșire (FINISH) 

 În figura de mai jos, sunt prezentate țintele, în vedere din față și vedere de sus. 
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 3.3 Punctaje 

 În stilul unguresc lovirea țintelor se punctează astfel: 

Ținta Nr. Cercul mic Cercul mijlociu Cercul mare 

1 4 puncte 3 puncte 5 puncte 

2 3 puncte 2 puncte 4 puncte 

3 2 puncte 1 punct 3 puncte 
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 3.4 Traseul de concurs 
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4. STILUL COREEAN 

  

 4.1 Aspectul și dimensiunile țintelor 

 Ținta are următoarele caracteristici: 

(a) Dimensiune maximă - 84 cm 

(b) Aspect - pătrat 

(c) Compunere - 5 (cinci) pătrate concentrice de culori alternativ-contrastante și 

dimensiuni 4 cm, 24 cm, 44 cm, 64 cm, respectiv 84 cm 

(d) Distanța între pătrate - 10 cm 

(e) Înălțimea țintei față de sol - 20-30 cm 

 

 

 4.2 Poziționarea și amplasarea țintelor 

 În stilul coreean sunt folosite până la patru ținte, distribuite uniform (la distanțe 

egale) de-a lungul aliniamentului țintelor, poziționate astfel: 

(a) Dispunere liniară - toate țintele sunt cu fața către aliniamentul de tragere 

(b) Dispunere alternativ-liniară, în care țintele pot fi poziționate atât la 45° față de axul 

aliniamentului de tragere, cât și cu fața către aliniamentul de tragere, astfel: 

 Ținta nr. 1 - la un unghi de 45° față de axul aliniamentului țintelor, cu fața 

către poarta de intrare (START) 

 Ținta nr. 2 și nr. 3 - de-a lungul aliniamentului țintelor, cu fața către 

aliniamentul de tragere 

 Ținta nr. 4 - la un unghi de 45° față de axul aliniamentului țintelor, cu fața 

către poarta de ieșire (FINISH) 

(c) Dispunere alternativă, în care țintele pot fi poziționate atât la 45° față de axul 

aliniamentului de tragere, astfel: 

 Țintele cu număr impar - la un unghi de 45° față de axul aliniamentului 
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țintelor, cu fața către poarta de intrare (START) 

 Țintele cu număr par - la un unghi de 45° față de axul aliniamentului țintelor, 

cu fața către poarta de ieșire (FINISH) 

 În figura de mai jos, sunt prezentate țintele, în vedere de sus. 

 

 

 4.3 Punctaje 

 În stilul coreean lovirea țintelor se punctează la fel pentru toate țintele, astfel: 
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 4.4 Traseul de concurs 

 Pentru stilul coreean în care se utilizează trei ținte, traseul de concurs se prezintă 

astfel: 

 

 

 Pentru stilul coreean în care se utilizează patru ținte, traseul de concurs se prezintă 

astfel: 
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5. REGULI GENERALE ȘI DE COMPETIȚIE 

PRIVIND TIRUL CU ARCUL CĂLARE 

 

1. Categorii de vârstă 

(a) Concurenții pot fi încadrați în următoarele categorii de vârstă: 

 copii: până la 14 ani inclusiv 

 juniori: 14-18 ani 

 seniori: peste 18 ani 

(b) În campionatele mari pot concura doar juniorii și seniorii 

(c) Vârsta este cea pe care concurentul urmează să o împlinească în anul respectiv. De 

exemplu, dacă un concurent împlinește 18 ani în octombrie, tot anul va concura la 

categoria "seniori" 

(d) Competițiile pentru copii se desfășoară fără reguli care să privească durata. Nu se 

primesc puncte pentru viteză, ci doar pentru ținte și bonusuri 

 

2. Echipamente personale, ținute 

(a) Echipamente de siguranță 

 Căștile de călărie sunt obligatorii pentru toți adulții 

 Juniorii și copiii trebuie să poarte cască tot timpul 

 Pe timpul competiției, trebuie purtată protecția de corp  

 Cu permisiunea arbitrului, poate fi purtată o vestă gonflabilă 

(b) Ținuta concurențilorr 

 La alegerea concurenților, pot fi purtate costume moderne sau tradiționale 

 Ținuta concurenților trebuie specificată în documentele de planificare a 

competiției 

 Chair dacă este specificat că trebuie purtate costume tradiționale, 

organizatorii sunt nevoiți să permită concurenților să poarte cască, dacă 

doresc 

(c) Echipamente de tragere cu arcul și ținte 

 Arcurile trebuie să aibă formă tradițională, dar pot avea construcție modernă, 

incluzând material modern 

 Săgețile pot fi din orice material 

 Husele arcurilor. Următoarele reguli privind portul arcurilor se aplică oricând 

acestea nu sunt ținute în mână: 

- Arcurile trebuie ținute în husă, curea sau bandaj 

- Husele trebuie să fie atașate celui care călărește, nu de cal 

- Husele trebuie atașate de corpul persoanei, curea sau partea superioară 

a piciorului, nu de braț sau tibie 

- Săgețile nu trebuie puse în cizmă 

- Sunt premise tolbele de săgeți ale căror vârfuri sunt descoperite 

- Dacă arbitrului i se pare că husa irită calul, poate solicita concurentului să 
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își aranjeze sau să-și schimbe husa. Dacă concurentul refuză, i se poate 

interzice folosirea husei 

(d) Harnașamentul cailor 

 Un concurent care folosește propriul cal, poate folosi pinteni sau alte 

echipamente asemănătoare. Dacă calul nu aparține concurentului, acesta 

trebuie să ceară permisiunea proprietarului 

 Nu există restricții privind tipul de șa folosită. Cu toate acestea, un concurent 

nu poate folosi propria șa pe un cal împrumutat fără a cere permisiunea 

proprietarului 

 Este permisă călăria cu un căpăstru fără zăbăluță: 

- Caii pot fi călăriți doar cu o curea de gât cu permisiunea organizatorului. 

Chiar și în acest caz, caii trebuie să poarte căpăstru, pentru situația în 

care călărețul ar cădea iar calul ar trebui prins 

- Oricare ar fi înfrâierea folosită, cel care călărește trebuie să aibă control 

asupra calului 

 Folosirea martingalelor este recomandată. În competiții trebuie obținută 

permisiunea organizatorilor pentru folosire 

 Dârlogii trebuie așezați la o asemenea înălțime, încât calul să nu se împiedice 

de ei 

 

3. Caii 

(a) Toți caii trebuie astfel antrenați și aduși în formă, încât să fie în măsură să 

îndeplinească toate cerințele și sarcinile competiției 

(b) Același cal trebuie folosit pe tot parcursul competiției 

(c) Organizatorii competițiilor pot stabili reguli speciale privind: 

(d) sănătatea, vârsta, examenele veterinare și fitness-ul cailor 

(e) armăsarii 

(f) Caii agresivi, cu tendința de a lovi sau mușca, trebuie să poarte o fundă portocalie 

sau roșie pe coamă sau coadă 

(g) Concurenții care nu au cal propriu, sau nu au închiriat unul, pot primi un cal de la 

organizatori, contra cost 

 Un concurent care dorește să primească un cal trebuie să comunice 

preferințele privind rasa și viteza 

 Concurenților trebuie să li se ofere șansa de a testa caii primiți 

(h) Este recomandat, dar nu obligatoriu, ca nu mai mult de 2 concurenți să călărească 

același cal 

 În cazul în care mai mulți concurenți își doresc să călărească același cal, 

decizia va aparține organizatorilor 

(i) Regulile de mai sus sunt determinate de dreptul absolut al proprietarului de a 

decide câți călăreți pot folosi calul. Astfel, proprietarul calului îl poate retrage 

oricând din competiție 

(j) Arbitrul poate decide în orice moment dacă animalul mai poate continua competiția 

 Dacă acest lucru se întâmplă, concurentul, arbitrul și proprietarul calului vor 



     ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
     COMPETIȚIILOR DE TIR CU ARCUL CĂLARE  
 

 

 

 

-  16  - 

 

decide dacă se va continua cu un alt cal, sau dacă va relua cursa 

 Arbitrul ia decizia privind schimbarea cailor 

(k) Dacă un cal este retras din competiție, atunci: 

 Organizatorii trebuie să ofere un alt cal 

 Dacă primește un alt cal, concurentului i se va acorda timp să exerseze și să 

se familiarizeze cu acesta 

 Dacă concurentul își schimbă calul: 

- concurentul nu va relua întreaga competiție 

- organizatorii vor decide când o să-și desfășoare rundele rămase 

 

4. Ținerea scorului 

(a) Săgețile înfipte în ținte nu trebuie atinse până când nu a fost determinat și 

înregistrat scorul lor 

(b) Săgețile care cad jos de pe ținte vor fi punctate cu 0 

(c) O săgeată care se înfige în alta va avea scorul pe care îl va hotarî arbitrul, astfel: 

 Dacă se înfige în baza altei săgeți, va avea același scor ca și cealaltă 

 Dacă săgeata doar lovește o alta, distrugând-o și căzând apoi, arbitrul va 

decide scorul 

(d) O săgeată care penetrează ținta de hârtie și atârnă de aceasta, va avea scorul 0 

(e) Dacă săgeata ajunge la granița dintre două ținte, scorul va fi dat de ținta mai mare 

(f) Săgețile sunt punctate de către un juriu al țintelor, care indică scorul celui care îl 

ține 

(g) Odată ce au fost punctate, săgețile trebuie scoase pentru următoarea rundă 

 

5. Ținte 

(a) Este responsabilitatea organizatorilor să mențină țintele în condiție bună 

(b) Țintele trebuie confecționate dintr-un material care să nu dăuneze săgeților 

(c) Ornamentele țintelor trebuie să fie bine fixate, pentru a nu fi luate de vânt 

(d) Este permisă folosirea fețelor de hârtie, a scuturilor de spumă sau a țintelor de 

spumă 

(e) Orice informație privind mărimea, forma și amplasarea țintelor trebuie specificată în 

regulile de desfășurare a evenimentului 

 

6. Traseul 

(a) Traseul trebuie inspectat în fiecare zi, înainte de competiție 

(b) Responsabilul echipei și arbitrul trebuie să verifice traseul și să fie de acord cu 

acesta. Este necesar ca acest lucru să fie făcut și în dimineața dinaintea competiției 

 Aceasta este șansa concurenților de a verifica traseul, pentru care ar trebui 

să folosească o ruletă sau un metru 

 Dacă nu este sesizată nicio eroare în această etapă, ci doar în timpul 

competiției, arbitrul va decide ce trebuie făcut 

(c) Spectatorii trebuie să se mențină la o distanță de siguranță față de traseu, stabilită 
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de arbitru. Distanța de siguranță recomandată este de 5m 

(d) Niciun cal, în afara celor care urmează să intre în competiție, nu trebuie să se afle 

în apropierea arenei, stadionului sau spectatorilor 

 

7. Rundele de încălzire 

(a) Înainte de intrarea în competiție, trebuie asigurată o perioadă de încălzire a cailor, 

în spații special amenajate 

(b) Numărul rundelor de încălzire trebuie specificat prin regulile de desfășurare a 

competiției, conform tipurilor de competiție maghiar sau coreean 

(c) Cel puțin una din rundele de încălzire trebuie cronometrată, iar timpul trebuie adus 

la cunoștința concurentului 

(d) Dacă există motive de îngrijorare cu privire la starea calului, rundele de încălzire pot 

fi reduse la 1. Dacă un responsabil de echipă nu este de acord cu numărul rundelor 

ce i-au fost stabilite, acesta trebuie să se pună de acord cu organizatorii 

(e) Dacă un concurent schimbă calul în timpul evenimentului, acestuia i se va oferi o 

rundă de încălzire 

 

8. Cronometrare 

(a) Este recomandată folosirea cronometrării electronice 

(b) Timpul trebuie cronometrat cu o precizie de 0,001 secunde 

(c) Pentru situațiile de apariție a unor defecțiuni la sistemul de cronometrare 

electronică, trebuie să existe o soluție de rezervă, de cronometrare manuală, astfel: 

 Cronometrarea manuală implică două persoane care indică momentele de 

start și de finish, iar cel desemnat cu cronometrarea înregistrează timpul 

indicat 

 Precizia la cronometrarea manuală trebuie să fie cât mai aproape de 0,1 

secunde 

(d) Dacă apare o eroare care determină necronometrarea cursei, atunci: 

 Concurentul poate să repete cursa, sau 

 Arbitrul îi va stabili un timp egal cu media timpilor celorlalte curse 

Decizia privind aplicarea uneia din variantele de mai sus aparține arbitrului și se va 

aplica în mod generalizat, tuturor concurenților 

(e) Dacă cursa nu poate fi cronometrată datorită faptului că a început prea repede, 

concurentului nu i se va oferi șansa de a repeta cursa, decât dacă reclamă și 

demonstrează că a fost indus în eroare de acest fapt 

 

9. Refuzuri, căzături 

(a) Odată ce un concurent a primit semnalul de start, trebuie să intre pe traseu în 

maxim 60 secunde. Dacă nu face acest lucru, se va considera că refuză să 

concureze, iar scorul lui pentru runda respectivă va fi 0 

(b) Dacă un cal părăsește traseul pe o altă ieșire decât cea oficială, atunci concurentul 

va fi notat cu 0 pentru traseul respectiv 
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(c) Dacă un concurent cade de pe cal în timpul unei runde, va fi notat cu 0. Dacă un 

concurent cade de cel puțin două ori, va fi invitat să se retragă și să nu mai 

participe la următoarele runde. Rezultatele de la rundele deja efectuate vor fi 

cumulate și vor reprezenta scorul final. Concurentul poate participa la alte 

evenimente în cadrul acelei competiții 

(d) În cazul unei căzături de pe cal: 

 Arbitrul poate solicita examinarea medicală a unui concurent, în situația unei 

căzături de pe cal. În cazuri mai grave, examinarea medicală este obligatorie 

 Dacă sănătatea concurentului nu îi permite să mai participe la rundele 

rămase, scorul adunat până atunci va fi cel final 

 În cazul în care concurentul mai poate concura, cu acordul arbitrului, acesta 

va participa la următoarele runde 

(e) Arbitrul poate lua decizia ca un concurent să nu mai participe la competiție, fie din 

motive medicale, fie în urma constatării unei pregătiri insuficiente și deficitare 

 

10. Deterioarea echipamentului 

(a) Dacă echipamentul unui concurent, din diverse motive se deteriorează, acestuia i se 

va permite să-l înlocuiască 

(b) În cazul în care echipamentul trebuie înlocuit, cele 60 secunde în care concurentul 

trebuie să intre  pe traseu nu se mai aplică, depășirea lor nemaifiind considerat un 

refuz 

(c) Nu se va permite refacerea unui traseu doar pentru unicul motiv al deteriorării 

echipamentului 

 

11. Conduita personală 

(a) Toți participanții, incluzând concurenții, membrii comitetului de organizare și 

spectatorii trebuie să aibă o conduită potrivită acestui sport și acestui tip de 

eveniment 

(b) Un comportament inadecvat din partea spectatorilor va avea drept consecință 

penalizarea concurentului care i-a invitat 

(c) Este interzisă tratarea brutală sau inadecvată a cailor 

(d) Sângerarea cailor cauzată de echipament va avea ca rezultat eliminarea imediată 

(e) Băuturile alcoolice sunt interzise în zonele de start, finish, de tragere sau de 

încălzire 

(f) Concurenților le este interzis consumul de alcool înaintea finalizării rundelor zilnice 

(g) Concurenților le este interzis consumul de droguri sau medicamente, chiar și 

prescrise, dacă ar putea dăuna siguranței personale sau a celor din jur 

(h) Orice persoană care se comportă inadecvat va fi invitată să părăsească zona de 

desfășurare a competiției 

 

12. Contestații 

(a) Un concurent poate contesta, dacă are impresia că traseul unei runde i-a fost 
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afectat de condiții externe (de exemplu, acțiuni ale spectatorilor sau ale altor 

persoane aflate lângă traseu) 

(b) Orice situație de deterioare a traseului trebuie anunțată cât mai repede posibil, 

obligatoriu înaintea următoarei runde a concurentului, și comunicată oricărui 

membru al comitetului de organizare, care va înștiința arbitrul 

(c) În asemenea situații, arbitrul poate lăsa concurentul să reia runda, scorul final fiind 

cel al rundei reluate, chiar dacă cea inițială a avut un punctaj mai bun 

(d) Atunci când ia decizia ca un concurent să reia o anumită rundă, arbitrul trebuie să 

ia în considerare dacă factorii externi au fost previzibili sau dacă au fost mai 

puternici decât la alți concurenți. Spre exemplu, dacă factorul extern implică 

spectatorii, atunci arbitrul poate considera că o astfel de situație era previzibilă, 

având în vedere că este un eveniment public 

(e) Comisia de recurs va analiza și soluționa orice neînțelegeri privind scorul sau decizii 

luate de arbitri, cum ar fi: 

 Orice penalizare acordată de arbitru 

 Orice punctaj decis de juriu privind scorul țintei 

 Cronometrarea rundelor 

(f) Concurentul poate contesta decizii care privesc atât parcursul propriul, cât și cel al 

oricărui alt concurent 

(g) Intenția de a formula o contestație trebuie comunicată verbal imediat și apoi 

trebuie predată, în scris, arbitrului 

(h) După comunicarea rezultatelor finale, concurenții pot depune contestație în maxim 

15 minute 

(i) Odată cu depunerea contestației, concurentul va achita și taxa de contestație, care 

îi va fi returnată în cazul soluționării favorabile a acesteia 

 

13. Ședința tehnică 

(a) Cu maxim 24 ore înainte începerii competiției, trebuie organizată o ședință tehnică, 

în care trebuie lămurite aspecte privind modul de interpretare a regulamentului, 

precum și regulile de desfășurare a competiției 

(b) La ședința tehnică trebuie să participe toți concureții, cu excepția celor motivați de 

arbitru. Orice concurent care absentează nemotivat de la ședința tehnică va fi 

eliminat din competiție 

 

14. Clasamente 

(a) În cazul egalității de puncte pentru ocuparea primului loc, câștigător va fi desemnat 

cel cu cele mai multe puncte la tragere 

(b) Rezultatele finale trebuie comunicate concurenților înainte de a fi anunțate public 
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