
 
 
 
 
 INFORMACIÓ DE LA MODALITAT DE TIR AMB RIFLE 
 
 
 Degut al creixent interès pel món del tir amb rifle, el Club de 
Tir Montsià ofereix la possibilitat a qualsevol persona, sòcia o 
no sòcia, d’utilitzar les seves insta-llacions esportives per la 
pràctica d’aquesta modalitat. 
 
 
 
   En efecte, la Junta Directiva, desprès d’atendre les peticions 
dels dos delegats de tir per arma llarga, ha considerat que 
seria altament positiu que, degut a l’important nombre de 
propietaris d’armes llargues ratllades que hi ha al territori, 
poguera obrir-los-hi les portes del Club de Tir Montsià per tal 
de facilitar-los la pràctica i la utilització de llurs armes dins d’un 
espai legal i amb totes les garanties de seguretat. 
 
 
 
   El Club de Tir Montsià disposa de 20 places de tirador en un 
camp de tir on es poden fer competicions a 25, 50 i 100 
metres, essent aquestes dues darreres distàncies les més 
habituals per la pràctica del tir amb rifle. 
 
  



                    
 
 
 
 
   Per tant, en els dies que a continuació s’especifiquen, el 
camp queda reservat per als practicants d’aquesta 
modalitat: 
 
 
 
 

* Diumenge        11   d’abril              2010 
* Diumenge          9  de Maig            2010 
* Diumenge          6  de Juny             2010 
* Diumenge          4  de Juliol            2010 
* Diumenge        12  de Setembre    2010 
* Diumenge        10  d’Octubre         2010 
 
   
 
 
 
 Es prega l’assistència dels usuaris a les 09:00 del matí, posat 
que, com passarem a detallar a continuació, els delegats de 
tir han de preparar les instal.lacions, adequant-les als usuaris 
participants. 



 
   Així, qualsevol persona propietària legal d’un arma llarga, al 
acudir al camp s’ha de presentar a qualsevol dels dos 
delegats, Raül o Lluís, els que, si l’invitat es nouvingut, passaran 
a ensenyar-li les instal.lacions, i se li comunicarà les normes de 
seguretat, d’obligat compliment.  (Són les mateixes normes 
que les habituals a qualsevol club de tir en arma curta) 
 
 
 
   Seguidament es farà una tria de la modalitat a la que vulgui 
tirar, i avancem que les més habituals son: 
 
 
 
 
 
FUSELL AMB MIRES OBERTES 
 
--  Qualsevol fusell, sigui del calibre que sigui (val des d’un .22 
fins a un .700 N.E., inclosos els “Magnum”) que no vagi 
equipat amb mira telescòpica. 
--  Poden ser mires obertes o diòpter 
--  Es realitzen tirades a 50 i 100 metres sobre diana estàndart. 
(cercle del 10 de +/- 5 centímetres, cercle negre fins al 6 de 
+/- 20 centímetres) 
--  Es pot triar entre tres posicions, estirat al terra, de genoll, o 
dret; encara que dret només és permesa la distància de 50 
metres, a no ser que el tirador pugui acreditar una puntuació 
a 50 metres de mínim 90 punts de 100 possibles, amb la qual 
podrà demanar de tirar dret a 100 metres. (aquesta norma es 
fa per evitar impactes d’alta energia als portablancs, que 
serien destruïts amb els mateixos) 
--  La tirada es fa amb 20 trets tirats amb 30 minuts. 
 
 
 
 
 
 



FUSELL MILITAR MIRES OBERTES 
 
-- Qualsevol fusell que hagi sigut o sigui reglamentari en les 
Forces Armades, tant si val que sigui sistema Sharps, Rolling 
block, palanca, forroll o  semiautomàtic. 
-- Tirada a 100 metres estirat al terra. Diana estàndart. 
--  20 trets en 30 minuts 
-- S’admet cartutxeria metàl.lica amb pólvora negra 
 
 
 
 
 
FUSELL AMB DIÒPTER 
 
-- Qualsevol fusell amb diòpter, de qualsevol calibre. 
-- tirada a 100 metres estirat al terra. Diana estàndart. 
-- 20 trets en 30 minuts. 
 
 
 
 
 
 
FUSELL AMB MIRA TELESCÒPICA 
 
--  Qualsevol fusell, sigui del calibre que sigui (val des d’un .22 
fins a un .700 N.E., inclosos els “Magnum”) que  vagi equipat 
amb mira telescòpica, de qualsevol augment. 
--  Es realitzen tirades a 50 i 100 metres sobre diana estàndart. 
(cercle del 10 de +/- 5 centímetres, cercle negre fins al 6 de 
+/- 20 centímetres) 
--  Es pot triar entre tres posicions, estirat al terra, de genoll, o 
dret; encara que dret només és permesa la distància de 50 
metres, a no ser que el tirador pugui acreditar una puntuació 
a 50 metres de mínim 90 punts de 100 possibles, amb la qual 
podrà demanar de tirar dret a 100 metres. (aquesta norma es 
fa per evitar impactes d’alta energia als portablancs, que 
serien destruïts amb els mateixos) 
--  La tirada es fa amb 20 trets tirats amb 30 minuts. 



 
FUSELL DE CAÇA: 
 
-- Fusell amb mira telescòpica fixada a 6 augments. 
-- Assegut amb taula reglamentària 
-- torreta davantera i saquet de sorra al darrere 
-- 20 trets amb 30 minuts. Diana específica. 
* Nota: Si no es disposa de torreta ni sac, acceptem posar-hi 
manta o motxila, encara que a les tirades oficials no seria 
vàlid. 
 
 
F-TR: 
  
--Fusell amb mira telescòpica de qualsevol augment 
--Estirat al terra 
--30 trets amb 30 minuts, diana específica. 
--Bípode al devant i saquet de sorra al darrere. 
* Nota: si no es disposa de bípode ni sac, acceptem posar-hi 
manta o motxila, encara que a les tirades oficials no seria 
vàlid. 
 
BENCH REST: 
 
-- Fusell amb mira telescòpica de qualsevol augment 
-- Assegut amb taula reglamentària. Diana específica. 
-- 20 trets amb 30 minuts 
-- Torreta davantera i saquet de sorra al darrere 
-- Es puntua per agrupació amb milímetres i minuts d’angle 
(MOA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRECISSIÓ AMB CALIBRE .22 
 
MINI F-CLASS: 
 
-- fusell calibre .22 amb mira telescòpica lliure 
-- Distància 50 metres.  
-- Diana específica 
-- Assegut amb taula reglamentària 
-- Torreta davantera i saquet de sorra al darrere. 
-- 50 trets en 30 minuts. 
 
BENCH REST 100: 
 
-- Fusell calibre .22 
-- Distància 100 metres. Diana específica. 
-- Assegut amb taula reglamentària 
-- Torreta davantera i i saquet de sorra al darrere. 
-- 25 trets amb trenta minuts, amb els trets de prova que es 
vulguin. 
-- Es puntua per agrupació amb milímetres i minuts d’angle 
(MOA) 
 
 
FUSELLS D’AVANTCÀRREGA 
 
-- S’admet qualsevol fusell d’avantcàrrega 
-- Distàncies i dianes segons modalitats i reglamentació vigent. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANT PER ELS TIRADORS. 
 
* S’aconsella protecció auditiva 
* Als qui vulguin tirar estirats al terra, s’aconsella que es portin 
manta o esterilla. 
* Per tal de veure els impactes a 100 metres, s’aconsella 
portar prismàtics. 
 
  
 
   Aquestes són algunes de les diverses opcions de tir que 
podem portar a terme. Tanmateix restem oberts a d’altres 
possibilitats que facin que puguem passar una agradable 
jornada de tir.  
 
   Una volta complimentada la inscripció,abans de la tirada, el 
tirador pot realitzar els trets d’entrenament que vulgui, així 
com posar a punt la o les seves armes (en pot portar més 
d’una) fins que comenci la competició; i també, a l’acabar la 
mateixa, pot seguir utilitzant les instal.lacions fins l’hora de 
donar els resultats de la tirada, es a dir, al voltant de les 12:45, 
ja que el període de tir dura fins les 13:00 hores. A partir 
d’aquesta hora les instal.lacions restaràn obertes només als 
socis. 
 
   
 
 
 



És la voluntat de la junta directiva i, per tant, dels delegats de 
tir, que els aficionats a l’arma llarga puguin gaudir de la seva 
afició, utilitzar, practicar i aprofitar a ple rendiment les seves 
armes de caça i tir, conèixer gent amb les mateixes inquietuts, 
i de vegades, aprofondir amb el coneixement de les seves 
capacitats i les de la seva arma i corresponent munició. Per 
tot això, restem a la vostra disposició i confiem la vostra 
presència. 
 
 
   El club de tir disposa de bar on es pot esmorçar i dinar;  i de 
lloc d’aparcament per els vehicles.  
 
 

 

 
 

€    PREUS    € 
 

   Per els tiradors que no siguin socis, però que estiguen 
federats amb tir olímpic, el preu és de 15 euros. Tanmateix, si 
no son socis, i tampoc disposen de llicència de tir olímpic, 
aquesta última se’ls hi pot facilitar (per la durada del dia de la 
tirada) per un suplement de 10 euros. 
 
    
Els delegats de tir amb arma Llarga i la Junta directiva.          
                           

                                       



 
 
 
 


