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QUE ES EL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ BASE (PTB)

Aquest projecte sorgeix del desig de la Federació Catalana de Tir amb Arc
(FCTA) per tal de capacitar a tots els seus arquers i federats/des de base, i
també als clubs, d'un instrument de tecnificació que els permeti una progressió
en el desenvolupament i pràctica del tir amb arc, amb l’objectiu de potenciar al
màxim les habilitats dels arquers i portar-los a les màximes cotes de
competició, així com també facilitar aquesta tasca a tots aquells clubs que no
comptin amb un entrenador qualificat que pugui emprendre aquest objectiu.

Ajudar en la progressió de tots els esportistes
Volem complementar el treball tècnic dels nostres clubs
esportius. Mai substituir-ho.

Formar persones
Volem que els esportistes aprenguin a cooperar i respectar als
demés, així com també les regles.

Gaudir
Els esportistes han de voler aprendre i gaudir.
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Desenvolupem el Programa de Tecnificació amb la finalitat i principal objectiu
de la millora tècnica dels nostres esportistes.

PARES I MARES
El nostre treball és gràcies a vosaltres, ja que en moltes ocasions els
entrenaments es troben lluny de les vostra ubicació. El PTB, vosaltres i els
clubs dels vostres fills/es compartim el mateix objectiu: l'educació dels fills,
esportiva i personal (volem bons esportistes, però també bones persones).

ESPORTISTES
Farem activitats en les quals et recordarem coses importants de la teva
formació com a persona. Entrenant amb esportistes d'un nivell molt
semblant al teu, competiràs amb ells en cada exercici, la qual cosa et farà
millorar. Durant les sessions del PTB treballaràs a un ritme elevat de
competició i amb molts dels continguts tècnics que ja treballes en el teu club, i
t'ensenyarem alguns detalls nous que complementaran el que ja saps.
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CLUBS

L'objectiu principal de qualsevol entrenador/a, dels clubs esportius, és la
millora dels seus esportistes.

El nostre objectiu és la millora del teu esportista
És important que els esportistes entrenin al màxim nivell possible.

L'entrenador del PTB dissenya un programa d'entrenaments destinat a la
millora individual de l'esportista. Qualsevol esportista té l'oportunitat de
formar-hi part.

El treball en l'àmbit de tècnica individual creiem que és molt oportú en
qualsevol moment, especialment durant les edats de formació base.

La nostra proposta no s'enfronta a cap entitat esportiva, tan sols pretén
complementar el treball setmanal que emprenen els esportistes en els
propis clubs. La millora del vostre esportista us beneficiarà en un futur, i
això és un aspecte important per a tots i totes.
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¿COM FUNCIONA?

El funcionament del PTB és molt senzill. Realitzem diferents convocatòries
mensuals que prèviament publiquem a la web de la FCTA www.fcta.cat, i
enviem per correu electrònic a tots els clubs.

CONVOCATÒRIES OBERTES I SESSIONS DE PROVA
Qualsevol esportista pot provar l'activitat programada. Es requereix prèvia
inscripció a través del formulari d’inscripció a cada convocatòria.

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ
El Campus és una activitat afegida del PTB, amb cost addicional, i que està
oberta a qualsevol esportista que desitgi participar, tot i no formar part del
grup.

QUOTA DE PARTICIPACIÓ
La participació a la concentració de prova serà sempre gratuïta. Tan sols
hauran d'abonar la quota mensual de participació els esportistes pertanyents
al PTB que se li cobrarà la quota a primer de mes.

PROCEDIMENT DE PAGAMENT
Un cop finalitzada la sessió d'entrenament de prova, facilitarem a tots els pares,
mares o tutors legals el procediment de pagament i un resum del programa de
tecnificació.
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EL PROJECTE DE TECNIFICACIÓ
- L’Equip de Tecnificació EN QUE CONSISTEIX LA TECNIFICACIÓ?

Periodicitat:
 Anual. La programació tindrà en compte una temporada completa des de l'1
de gener al 31 de desembre de cada any. Les concentracions tindran lloc
cada dues setmanes aproximadament, aconseguint un total de 14 i 16
concentracions anuals. Cada concentració tindrà una durada
aproximadament de 5 hores
Objectius Generals:
 L’objectiu d’aquest projecte esportiu és doble:


D’una banda, pretén garantir la continuïtat esportiva d’aquest
programa. Detectant, assessorant i formant cada any a nous
esportistes joves de Catalunya, amb les suficients qualitats i
motivacions perquè puguin desenvolupar una tècnica que els permeti
competir amb garanties en competicions locals; millorant també la
seva experiència competitiva, facilitant-los així la participació en
competicions nacionals.



D’altra banda, convidar a participar als tècnics mitjançant
l’acompanyament i guia dels seus esportistes, i per tal d’afavorir una
millor coordinació en el desenvolupament tècnic de l’esportista.

Objectius Específics:
1. Entrenament integral dels esportistes tecnificats.
2. Establir un hàbit d'entrenament global de competició.
3. Millorar el rendiment durant la competició.
4. Consolidar un esquema/patró de joc.
5. Formar persones que donin exemple en valors, actitud, comportament i
hàbits saludables.
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Objectius a curt termini:
Consolidar la dinàmica de funcionament del grup.
Consolidar una tècnica de tir adequada.
Competitivitat dins del grup (Motivació intrínseca).
Resultats esportius que destaquin positivament en competicions locals i
nacionals, en les seves respectives categories. (Motivació extrínseca).
 Augmentar els coneixements del grup, tant en matèria tècnica, física, tàctica
com psicològica.
 Formar esportistes perquè puguin ascendir en el futur a centres de
tecnificació o d’alt rendiment.





Objectius a llarg termini:
 Rendiments esportius d’alt nivell, tant en l’àmbit nacional com internacional,
en les seves respectives categories.
 Aconseguir un elevat nivell de coneixements en tots els esportistes del grup,
perquè algun dia siguin ells els que puguin continuar formant a les
generacions futures.
 Obtenir incentius per als esportistes i tècnics del grup.
 Preparar la participació dels esportistes per classificar-se en el seus
respectius equips nacionals.
Objectius en les concentracions:
 Motivar als esportistes perquè s’impliquin en l’entrenament i ajudar-los en la
seva formació.
 Valoració tècnica, física, psicològica i material.
 Entrenament i formació tècnica, física, psicològica i material, amb
esportistes i entrenadors.
 Establir i revisar objectius tècnics, físics i psicològics a aconseguir pels
esportistes durant la temporada.
 Selecció d’esportistes per al grup de Lliga Nacional i Plan Nacional de
Tecnificació esportiva (línia 2), quan procedeixi.
 Formació de tècnics i implicació amb el projecte esportiu de la FCTA, ajudar
en la preparació dels seus esportistes.

Continguts generals:
1. Planificació individual dels entrenaments.
2. Estudi i anàlisi de la tècnica i les seves correccions.
3. Anàlisi de les característiques esportives, físiques, nutricionals i
psicològiques de l'esportista.
4. Exercicis de millora, correctors, etc.
5. Sessions específiques d'altres aspectes de l'entrenament com la
preparació física, força mental, hàbits saludables, etc.
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6. Coordinació total amb l'entrenador de cada esportista en tots els
aspectes.
7. Seguiment en competició de l'esportista.
8. Aplicació de noves tecnologies que ajudin a l'estudi de totes les variables
que influeixen en el rendiment.
9. Conferències de professionals destacats.

Educació cognitiva :
Centrar-se en els aspectes psicològics que influeixen en el rendiment esportiu.
Buscar potenciar aquest aspectes, per aconseguir un màxim rendiment en
l’activitat esportiva (motivació, agressivitat, ansietat, autocontrol, concentració,
aprenentatge motor, regulació dels estats pre-competitius i competitius,
lideratge i dinàmica de grup).
També es treballarà amb tot el que envolta a l’esportista, tals així com els
entrenadors i els pares.

¿ QUINS ESPORTISTES PODEN PARTICIPAR ?

 Edat: El grup d’entrenament estarà compost per aquells esportistes joves
en la modalitat d’arc Recorbat i Compost, d’una edat mínima d’11 anys i
màxima de 19 anys, de les categories junior, cadet i menors de 14 anys.
 Llicència: Podran ser admesos els esportistes i tècnics, pertanyents a clubs
federats per la FCTA, amb llicència única d’esportista de la FCTA, llicència
de tècnic de la FCTA o Tècnic RFETA, sol·licitada a través de la FCTA, i en
tots dos casos en vigor.
 Entrenaments i competició: L'esportista haurà de comprometre's a
entrenar assiduïtat en el seu club, així com a participar en les competicions
que se li recomanin.
 Escolaritat i comportament: L'esportista es comprometrà a mantenir un
mínim de resultats escolars i a ser un exemple de tots valors del PTB, tant
dins com fora de la línia de tir.
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¿QUÈ INCLOU LA TECNIFICACIÓ I QUIN ÉS EL SEU COST?

 Continguts Generals: Tots els esportistes podran participar de les
sessions quinzenals, així com també de tots els punts indicats en els
continguts generals d'aquest document.
 Cost mensual: 30€, 2 jornades de tecnificació de 5 h. cadascuna i
seguiment tècnic.
 Material: El PTB posarà a la disposició dels esportistes i tècnics tot el
material i les instal·lacions necessàries que ens cedeixin els clubs sense
cost, per al correcte funcionament del programa de tecnificació.

INSTAL·LACIONS I PERSONAL TÈCNIC

 Instal·lacions: Les sessions es distribuiran mensualment en dues
instal·lacions diferents, segons l'època de l'any. Es faran en clubs que ens
cedeixin les seves instal·lacions sense cost.
 Personal tècnic:
- Fco. José Gómez Borrás (Coordinador)
- Antonio Vázquez Megido (Entrenador)
- Elena Gómez González (Educació Cognitiva)
 Personal tècnic auxiliar: Puntualment es comptarà amb especialistes en
camps relacionats amb la competició.

AJUDES PER A DESPLAÇAMENTS I COMPETICIÓ

 Selecció:
- Selecció d’esportistes pel grup del PTB de la Lliga Nacional, si fos al cas.
- Selecció a la línia 2 del PNTD tant d'esportistes del grup, com tècnics
que col·laboren en el PTB, si procedeix, i en tots dos casos.
 Desplaçament:
- El desplaçament a la línia 1 del PNTD.
- Assistència del grup a la lliga Nacional, subvencionada, si fos el cas.
- Desplaçament, a la línia 2 del PNTD, si fos el cas.
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FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:
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AUTORITZACIÓ BANCÀRIA:
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