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istoric indoor și outdoor 

 

 

 

 

 

Preambul 

În anul 2019 șapte asociații1, denumite în continuare organizatori2,au decis să-și unească 

priceperea și capacitatea organizatorică în scopul creerii unui turnir destinat arcașilor, în 

general, și arcașilor istorici, în special. 

Turnirul constă din mai multe etape de competițe și se termină de regulă cu o finală. 

Organizatorii s-au angajat ca fiecare dintre ei să organizeze în fiecare an câte o etapă a 

turnirului și să depună diligențe pentru creșterea nivelului calitatativ al competiției. 

Denumirea turnirului este “Hét Vár –Șapte Fortărețe”. 

                                                             

1Asociația Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület, Kárpátok Őrzői, Marosszéki Íjászok, Nomad Archers, Domeniul Arcașilor Cluj (DAC), 

Szirtisas, și Phoenix Archery Sport Club. 

2Prin organizatori se înțeleg și asociațiile/ cluburile care au aderat ulterior. 
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Logoul turnirului este . 

Turnirul este o competiție de tip open. 

Turnirul se suprapune de regulă cu anul calendaristic (an competițional). 

Regulament 

Divizii de arc 

(HBM) -Horsebow și Longbow din materiale moderne, ambele fără fereastră:6 săgeți din 

lemn, pene naturale, vârf de antrenament, un deget să atingă nockul. 

(HBN) -Horsebow și Longbow din materiale naturale, ambele fără fereastră: 6 săgețidin 

lemn, pene naturale, vârf de antrenament, un deget săatingă nockul. 

(BHR)-Bowhunter, Longbow modern, Horsebow cu fereastră: crosă din lemn, fără clicker, 6 

săgețila alegere liberă (lemn sau carbon), vârf de antrenament, cu suport de săgeatăsau fără, 

un deget să atingă nockul.Nu este permis: stabilizator! 

(TR-RB) -Bowhunter, Longbow modern: crosă din lemn, 6 săgețidin lemn, pene naturale, vârf 

de antrenament,un deget să atingă nockul. Nu este permis: suportul de săgeata! 

(BB) - Barebow: crosă din orice material, suport de săgeată, plunger, stabilizator(arcul să 

treacă print-un cerc de dimensiunea de 12.2 cm), string și face walking.Nu este permis: tolbă 

pe arc, string silencer, clicker, marcaje pe arc care ajută la ochire! 
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Organizatorii pot introduce și alte divizii de arc - TR-LB, LB,compound, olimpic –caz în care 

sunt obligați să asigurecondiții și pentru arcașii care participă cu aceste tipuri de arcuri. 

În cadrul anului competițional, schimbarea diviziei este posibilă. În acest caz, se vor lua in 

calcul rezultatele obținute  la fiecare divizie separat. 

Echipamente auxiliare acceptate la competițiile turnirului Șapte Fortărețe 

Arcașii pot avea asupra lor rucsacuri, scaune pliabile, accesorii modern (ochelari de soare, 

telefoane mobile, ceasuri de mână). 

Aceste echipamente permise în cadrul turnirului Șapte Fortărețe sunt interzise la 

concursurile internaționale organizate după regulamentul Historical – 3Dimensional – 

Hunting International Archery Association, denumită în continuare (HDH-IAA). 

Este interzis utilizarea înainte și în timpul competițiilor a următoarelor echipamente: binoclu, 

monoclu, telemetru sau alt dispozitiv de măsurare a distanței.  

Categorii de vârstă 

Arcașii vor participa la competiții în următoarele categorii: 

 Mini – sub 15 ani; 

 Junior cadet – 15-17 ani; 

 Young adult / Junior -18-20 ani; 

 Senior – 21-50 ani(pentru anul 2022) (începând cu 2023 se modificăla 21-55 ani); 

 Veteran – peste 51 ani(pentru anul 2022) (începând cu 2023 se modificăla 55+ ani). 

Categorii de gen 

Arcașii concurează distinct în funcție de gen: masculin sau feminin. Alte genuri nu sunt 

recunoscute. 
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Categorii de ținte și număr ținte 

Tipurile de ținte folosite sunt: i). ținte tip VATA, ii).ținte 2D, 2,5D, 3D, iii). ținte tehnice, iv). 

ținte tradiționale. 

Țintele se aleg de către organizatorul etapei, cu excepția țintelor obligatorii care se vor 

amplasa la fiecare etapă a turnirului. Oranizatorul este obligat să păstreze un echilibru între 

tipurile de țintă, fiind obligat să asigure o pondere aproximativ egală a acestora. 

i). Țintele tip VATA sunt VATA 6x18, VATA 2x27, VATA 45. 

ii). Țintele 2D sunt fețe de țintă cu siluete de animale (de regulă). 
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ii). Țintele 2,5D sunt de regulă reprezentări de animale sau siluete de soldat. 

 

 

 

 

 

ii). Țintele 3D sunt de patru categorii. 

Ținte 3D Categoria 1 – animale mari 3D 

Killzone peste 250 mm 

Distanță tragere între 25-35 m 
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Ținte 3D Categoria 2 – animale medii 3D 

Killzone între 201-250 mm 

Distanțe între 20-30 m 

 

 

 

 

 

Ținte 3D Categoria 3 – animale mici 3D 

Killzone între 151-201 mm 

Distanță tragere între 15-25 m. 
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Ținte 3D Categoria 4 – animale 3D 

Killzone între 40-150 mm 

Distanță tragere între 6-15 m. 

 

 

 

iii). Țintel tehnice sunt ținte mobile sau ținte la care se trage dintr-o poziție/ situație care 

generează un anumit grad de discomfort arcașului. Aceste ținte vor fi amplasate astfel încât 

distanța de tragere să fie la o distanță minimă de 0,5m x mărimea zonei cu punctaj maxim 

exprimat în cm, respective la o distanță maximă de 1m x mărimea zonei cu punctaj maxim 

exprimat în cm. De exemplu, dacă zona de punctaj 10 este de 15 cm, ținta se poate amplasa 

de la 7,5 metri pâna la max. 15 metri. 

iv). Ținte tradiționale sunt Mandala maghiară, Buthanez, Korean, Dac, Puta, Triunghi 

tibetan. 

Numărul total de ținte ce trebuie să fie amplasate/ montate la fiecare etapă a turnirului este 

de 24. 

Numărulde trageri executate pe fiecare țintă în parte: 3. Excepții: 1). ținta Parul de aur unde 

se trage o singură săgeată, 2). Tragerea rapidă unde se pot trage maxim 6 săgeți(5 puncte / 

săgeată). 

Număr maxim de puncte ce se poate obține la o țintă: 30 

Număr total de puncte / etapă turnir ce pot fi obținute: 720 
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Ținte obligatorii 

1. IAA – VATA 6×18 CM(semafor vertical/orizontal/oblic -o săgeată /spot) 

(6 – 12 – 18 cm) distanță tragere 6 – 12 m  

 

 

 

 

 

2. IAA – VATA 2×27 CM (3 săgeți pe un spot la alegere) 

(9 – 18 – 27 cm) distanță tragere 9 – 18 m  
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3. IAA – VATA 45 CM 

(15 – 30 – 45) distanță tragere 15- 30 m  

 

 

 

 

 

 

 

4. PARUL DE AUR 

Față de țintă VATA 45 cm. Se montează două ținte identice la distanțe diferite, arcașul 

putând opta la care dintre ținte va executa tragerea. Se trage doar o singură săgeată. 

Distanțade tragerela a doua țintă trebuie să fie dublă față de distanța de tragere la prima 

țintă, fără a depășii distanta maximă la care se poate amplasa țintă respectivă. La ținta Parul 

de aur se trage o singură săgeată pe țintă și se punctează cu 10, 8, 5 sau 0 puncte tragerea 

executată la ținta apropiată sau cu 10, 8, 5 sau 0 puncte x3 pentru tragerea executată la ținta 

îndepărtată. Distanțe de tragere: 7,5m și 15m pentru mini, 15m și 30 m pentru celelalte 

categorii de vârstă.  
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5. TRAGERE RAPIDĂ 

Este tragere contra cronometru. În 20 de secunde se pot executa maxim 6 trageri și fiecare 

săgeată care atinge ținta se punctează cu 5 puncte. Distanța maximă de tragere: 16m, tip țintă 

2,5D siluet soldat, timp cronometrat: 20 secunde, număr maxim de săgeți 6, punctaj: 5 puncte 

pentru fiecare săgeata înfiptă în siluetul soldat (punctaj maxim 6 x 5 = 30 puncte). Timpul se 

va cronometra de regulă de către un arbitru care dă comenzile. Prima sageată poate fi 

introdusăîn arc dar fără a ridica arcul spre țintă. Se poate trage doar cu o singură săgeată 

deodată. Săgețile trase după expirarea celor 20 de secunde nu se punctează. Săgețilepot  fiîn 

tolbă, în mână, pe pământ, la curea, în pantofi/cizme. 
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6. TRAGERE DE PE CAL 

Tragerea se execută dintr-o poziție care simulează trasul din șa. Tip țintă: 2,5D siluet soldat. 

Distanța de tragere: 11m - 6m - 11m. Număr de săgeți: 3 - câte una pe fiecare țintă. Punctaj: 

galben 10, alb 8 și siluet soldat (negru) 5 puncte. Arcașul trage de pe un „cal” în poziția 

șezând, picioarele nu au voie să atingă solul Dacă există scărița este obligatoriu folosirea 

acesteia. Se trage câte o săgeată pe fiecare țintă în ordinea prezentată mai jos. Stângacii trag în 

ordine inversă (în oglindă). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ediția 2, Revizia 0 din 30.03.2022 

 

REGULAMENT Ș APTE FORTA RET E 

7. TURNUL 

Tip țintă: 2,5D siluet soldat. Distanța de tragere:12-18 m. Număr săgeți: 3. Punctaj: galben 10, 

alb 8 și siluet soldat (negru) 5 puncte. Arcașul trebuie să tragă printr-o fereastră ca să 

nimerească ținta amplasată la o distanța de 1,5m-3m față de fereastră. Ținta se amplasează în 

așa fel încât să fie vizibilă prin fereastră. Distanța se calculează de la țintă pînă la 

aliniamentul de tragere, fără a depășii distanta maximă la care se poate amplasa țintă 

respectivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul și poziția de tragere 

Tragerea se execută de regulă de la locul indicat de un țăruș.  

Arcașul trebuie să atingă țărusul cu o parte a corpului în momentul tragerii! Excepții sunt 

admise doar în situațiile în care natura țintei nu face necesar atingerea țrușului de către arcaș 

(de exemplu Tragerea de pe “cal”) sau în cazul în care locul de tragere este marcat cu linie. 
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Arcașii din categoria Junior cadet – 15-17 ani, Young adult / Junior -18-20 ani, Senior – 21-50 

ani, Veteran – peste 51 ani ani vor executa tragerea de la țărușul albastru. 

Arcașii din categoria Mini – sub 15 anivor executa tragerile de la țărușul galben 

Copii sub 11 ani sunt în categorie cu cei de 11-15 ani, având o scutire de distanță. Ei vor 

executa tragerile la la țrușul amplasat la jumătatea distanței dintre țintă și țărușul galben și se 

marchează cu un țăruș alb. 

În cazul în care se introduc și alte divizii de arc, spre exemplu olimpic și compound, arcașii 

din aceste divizii vor executa tragerile de la țărușul roșu., doar categoria mini (sub 15 ani) 

trag de la țărușul albastru. 

Punctaj 

De regulă, fiecare săgeată se punctează cu 10, 8, 5 sau 0 puncte. 

Excepții:  

1). la ținta Parul de aur unde se trage o singură săgeată pe țintă și se punctează cu 10, 8, 5 sau 

0 la ținta apropiată sau cu 30, 24 ,15 puncte pentru tragerea executată la ținta îndepărtată; 

2). la Tragerea rapidă unde în 20 de secunde se pot executa maxim 6 trageri și fiecare săgeată 

care atinge ținta se punctează cu 5 puncte; 

3) la unele ținte mobile/tehnice se poate aplica punctajul de 10-0. 

Reguli de competare a fișei de scor și de interpretarea puntajului 

Pe fișa de scor punctajul obținut pentru fiecare tragere se notează în coloana potrivită 

punctajului cu un X. La Tragerea rapidă, unde se trag maxim 6 săgeți, se noteaza fiecare 

sageată validă cu 5 puncte cu un X în coloana corespunzătoareși cele netrase sau nevalide se 

noteaza cu X în coloana de 0 puncte.(De exemplu: s-au tras 4 săgeți în 20 de secunde dintre 

care3 în țintă și una ratată - notarea se face 3 X la căsuța de 5 puncte și 3 x la casuța de 0). 
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Arcașii sunt împărțiți de organizator în grupe. Primul este liderul/seful grupei, al doilea și al 

treilea de pe listă/grupă sunt scorerii, iar ceilalți extrag săgețile. 

Arcașii și conducătorii fișei de scor sunt obligați să semneze fișa de scor. 

Determinarea punctajului obținut se face aplicând regulile de mai jos. 

Dacă săgeata atinge zona de punctaj și/sau marcajul de contur se va acorda punctajul 

superior. A se vedea Fig. 1 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

shaftul sau în acest caz vârful 
atinge linia, se acordă 
puntajul superior 
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Dacă între săgeată și zona/ linia de punctaj nu există contact, se acordă valoarea mai mică. A 

se vedea Fig. 2 

Fig. 2 

 

La determinarea punctajului se are în vedere corpul săgeții, nu vârful săgeții. Dacă vârful 

este șituat în afara zonei lovite, dar corpul atinge zona, atunci se acordă punctajul. A se vedea 

Fig. 3.1, 3.2, 3.3. 

Fig. 3.1 

 

 

 

 
shaftul atinge 

 

vârf 



 

Ediția 2, Revizia 0 din 30.03.2022 

 

REGULAMENT Ș APTE FORTA RET E 

Fig. 3.2 

 

Fig. 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

vârf 

shaftul atinge 

 

vârf 

shaftul atinge 
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Dinpotrivă, dacă săgeata/ shaftul nu atinge zona de punctaj, nu se acordă punctajul superior 

indeferent unde se află vârful săgeții.A se vedea Fig. 4. Figura de mai jos exemplifică cazul 

când se acordă punctaj inferior, saftul nu atinge zona. 

Fig. 4 

 

Întodeauna se are în vedere partea vizibilă a săgeții pentru determinarea punctajului obținut. 

La țintele 3D cu mai multe zone de punctaj, se ia în considerare numai zona de punctaj care 

este îndreptată spre poziția de tragere, organizatorul fiind obligat să  zona cu punctaj mare 

(killzone). Celelalte zone de punctaj (killzone) nu se punctează cu 8 sau 10 puncte, fiind 

punctate cu 5 puncte. Cu toate acestea, dacă o altă zonă de punctaj decât cea îndreptată spre 

poziția de tragere este indicată de organizator prin poză la linia de tragere și acesta se ia în 

considerare.  

shaft 
shaftul nu atinge  

vârf undeva aici 
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La țintele 2,5D (de exemplu, ținte de animale Freddo, Eleven, etc., siluetă de războinic sau 

ținte personalizate), săgeata din lateral sau de pe partea de sus sau jos, se consideră lovită și 

se punctează cu 5. La aceste ținte nu numai panoul frontal este zona de punctaj, ci și părțile 

laterale.  

La țintele tip 2D (tintă de hârtieși sintetice) se punctează doar lovirea din față a zonei de 

punctaj. 

Evaluarea punctelor se face în cadrul echipei, liderul echipei are votul final, iar în cazul 

neînțelegerilor se va apela la arbitrul competitiei, care va lua decizia în baza prevederilor 

prezentului regulament. 

În cazul categoriei de vârstă de sub 15 ani săgețile care lovesc ținta dar nu se înfig și ricoșează 

spre înapoi se punctează cu 5 puncte sau arcașul poate repeta tragerea. Se poate repeat 

tragerea doar o singură dată la o țintă. 

Pentru categoria de vârstă de la 15-17 ani, în cazurile în care săgeata care a lovit ținta nu a 

rămas în tintă și a ricoșat spre înapoi, tragerea se repeată. Se poate repeat tragerea doar o 

singură data la o țintă 

Dacă săgeata este prins în țintă într-un mod neadecvat, aceasta trebuie evaluată, daca este 

posibil, și apoi extrasă, dar se poate și continua tragerile luând în considerare punctajul acelei 

săgeți chiar dacă ea va cădea din tintă! Punctajul se acordă și este valabilă! 

La celelalte categorii de varsta dacă săgeată trasă și infiptă în țintă cade până la momentul 

evaluării, se puncteaza doar în cazul în care a fost observată de grupa din care face parte 

arcașul și a fost posiblă evaluarea corectă de la distanță. În caz contrar se considera 0-miss, și 

nu se poate repata tragerea. 

Atingerea săgeților este strict interzisăîn momentul evaluării, iar extragerea lor se poate face 

numai după evaluare și doar după ce puncajul a fost trecut pe score card. 
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Grupele de arcași 

Arcașii participanți la competiție sunt împărțiți în grupe de către organizatori. Împărțirea se 

face aleatoriu, nu la cerere.În cazuri exceptionale, atunci cand este vorba de un arcaș de 

categorie mini, unde unul din părinți(antrenor sau coechipier) trebuie să fie în aceași grupă 

cu copilul, se poate deroga de la regula anterioară. 

Ordinea de tragere în cadrul grupei 

Arcașii vor trage într-o ordine rotativă, nimeni nu poate impune celorlalți o ordine de tragere 

(de exemplu ultimul tot timpul). 

Copiii care trag de la distanță redusă ar trebui, de preferință, să tragă la sfârșit, ultimii, astfel 

încât să fie evitate situațiile de pauză în timpul concursului sau căderea săgeților trase de ei 

din țintă 

Echipamentul 

Arc în conformitate cu regulamentul, cel puțin 6 săgeți identice cu aceleași însemne (culori 

pene și lungime la fel) înscripționate cu numele arcașului (obligatoriu). 

Verificarea echipamentului 

Verificarea echipamentului se face la înregistrare, înainte de concurs.Arcașii se prezintă cu 

echipamentul (arcul cu coarda pusăși săgețile) la verificare. 

Cod de vestimentație 

Arcașilor este recomandat să poartă la competițeieîmbrăcăminte tradițională.  

În cazul în care arcașul nu dispune de îmbrăcăminte tradițională,este permis să participe la 

competiție cu  

1). îmbrăcăminte având însemnele clubului/ asociației din care face parte sau  
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2).pantaloni lungi și cămașă/ bluză din în (în cazul bărbaților), respectiv rochie / fustă sau 

pantaloni și cămașă din in (în cazul femeilor). 

Nu este permis îmbrăcămintea inscripționată în afară de cele inscripționat cu insemnele 

clubului/asociației din care arcașul face parte. Îmbrăcămintea stil etno este permisă. 

Utilizarea îmbrăcămintei de camuflaj din motive de siguranță nu este permis! 

Criterii de performanță minime  

Se acordă medalie și/ sau sau trofeu, arcașului care realizeză următoarele criterii de 

performanță exprimată prin procent raportat la numărul maxim de puncte ce pot fi obținute 

pe etapă turnir potrivit următoarei formule de calcul: npo x 100/nmp unde npo=număr puncte 

obținute de arcaș la etapa turnirului, iar nmp=număr maxim de puncte ce pot fi obținute la 

etapa turnirului. 

Tabelul 1 

divizie/ 

categorie 

HBM HBN BHR TR-RB 

 

BB 

 fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. 

0-14 20 30 20 30 30 40 25 30 35% 45% 

15-18 25 35 25 35 35 45% 30% 40 40 50 

peste 19 30% 40 30 40 40 50 35 45 45 55 
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Premii 

Pentru fiecare categorie și divizie pentru arcașul clasat pe locurile I –III se acordă diplomă și 

medalie cu condiția realizării criteriului de performanță (din tabelul de mai sus Tabelul 1.). 

În cazul în care criterial de performanță minimă nu este realizat, se va acorda doar diplomă. 

(Organizatorul local al concursului poate decide să acorde medalii tuturor sportivilor). 

Organizatorii pot acorda și trofee sau alte premii. 

La Campionatele Naționale se acordăși trofee la toate divizii/categorii unde sunt minim trei 

arcași cu condiția realizării de către arcași a criteriului de performanță minimă și la 

Campionatul Național (vezi tabelul de mai sus – Tabelul 1). 

Organizatorii pot acorda și alte premii. 

La finalul fiecarui concurs în timpul sau după premiere, se poateorganiza tomblă la care 

participă arcașii care au participat la concursprezenți la momentul extragerii, premiile fiind 

oferite de sponsori sau de organizator. 

Publicarea rezultatelor, contestații 

După fiecare etapă/concurs rezultatul va fi publicat pe internet (Facebook, 

http://www.arcusonline.ro/, pagina web al organizatorului).  

Eventualele contestații se vor face în termen de 2 zile de la data publicării sub sancțiunea 

decăderii. După expirarea acestui termen, organizatorul nu se ocupă de rezolvarea 

contestatiilor. 

Organizatorul soluționează contestațiile și se pronunță prin hotărâre care estedefinitivă și nu 

poate fi apelată.  

Hotărârea de soluționare a contestației trebuie publicată pe paginaorganizatorului / 

evenimentului. 

http://www.arcusonline.ro/
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La aceste competiții pot să fie făcute poze, filmari video care pot să fie folosite de 

organizatori pentru promovarea sportului de tir cu arcul și arcul istoric. 

Organizarea finalei 

În fiecare an competiționalultima etapă al turnirului se va numi Campionat Național și se va 

organiza și finala pentru desemnarea Campionilor. 

La Campionatul Național istoric outdoor pot participa doar arcașii care ating sau depășesc 

pragul de calificare. A se vedea Tabelul 2 (rândurile marcate cu albastru (Calificare CN)) 

Concursurile de calificare sunt de tip open, dar la Campionatul Național participarea este 

legată de obținerea unei calificări la una din etapele de calificare și atingerea sau depășirea 

pragului de calificare. (Rândurile marcate cu albastru (calificare CN) din tabelul de mai jos – 

Tabelul 2. 
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Tabelul 2 

 

Se conferă titlul de Campion la fiecare divizie de arc, categorie de vârstă și gen. 

După concursul Campionatul Național primii șase arcași din fiecare devizie, categorie de 

vârstă și gen intră în finală.  

La diviziile unde nu sunt cel puțin șase arcași, nu se organizează finală, clasamentul fiind cel 

de la Campionatul Național. 

Finaliștii (primii șase arcași de la Campionatul Național) vor participa la finală care va fi 

organizată sub forma unei competiții de șase ținte a câte 3 săgeți/ țintă. Dintre cele șase ținte 

trei sunt după modelul “Parul de aur” (doar că de data asta se trag 3 săgeți). 

Cele șase ținte din finală vor fi selectate din animale 3D și ținte tip națiune (korean, puta, 

mandala, dac, butanez, triunghi tibetan etc.) și ținte de tip VATA. 
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Trei ținte dintre cele șase ținte sunt amplasate dublat la distanțe diferite (apropiat punctaj 

normal, depărtat punctaj triplu), arcașul având în acest caz posibilitatea să opteze la ce țintă 

va executa tragerea.  

În funcție de numărul rundelor de finalăse vor pregătii una sau mai multe terenuri pentru 

finală sau se vatrage simultan de către două sau maxim trei divizii simultan. 

În caz de egalitate de puncte, departajarea se vaface printr-un duella trei ținte cu câte trei 

săgeți pe fiecare țintă. 

Premierea campionilor 

La fiecare categorie și divizie pentru arcașul clasat pe locurile I – III se acordă diplomă și 

medalie.  

Pentru locul I se va acorda și trofeu la toate divizii/categorii unde sunt minim trei arcași cu 

condiția realizării de către arcași a criteriului de performanțăși la Campionatul Național (vezi 

tabelul de mai sus). 

Organizatorii pot acorda și alte premii. 

Acordarea de distincții și a titlului de Maestru Arcaș 

Arcașii care obțin rezultate deosebite la competiții vor fi recompensați cu distincții de Arcaș 

categoria I, II, III. 

Distincțiile de Arcașcategoria I, II și III,respectiv aur, argint și bronz, se acordă arcașilor care 

ating următoarele rezultate deosebite: 
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Tabelul 3 

 

Tabelul 4 
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Tabelul 5 

Campionat national indoor 3D 

 

Arcașii care reușesc într-un interval de doi ani (ani competiționali) să obține distincția de 

Arcaș categoria I atât la competiția Șapte Fortărețe –istoric indoor, cât și la Șapte Fortărețe 

istoricoutdoor și la Șapte Fortărețe 3D indoor, vor fi recompensați cu distincția și titlul de 

Maestru Arcaș. 

Arcașii care au obținut distincția de Maestru Arcaș vor fi scutiți pe viață de platataxei de 

participare la Campionatele Naționale organizate în sistemul Șapte Fortărețe –indoor, outoor, 

indoor 3D. 

Elemente de identitate vizuale 

Organizatorii sunt obligați să afișeze la locul concursului steagurile/ stindardele tuturor 

organizatorilor de etapă al turnirului. 

Logoul turnirului trebuie vizualizat și pe afișele, diplomele și pe orice alte materiale de 

promovare a competiției. 

Dispoziții finale 

În timpul concursului consumul de alcool șiconsumul de droguri este interzis. 

Fumatul este permis doar în locurile desemnate și marcate în acest sens de către organizator. 
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Nerespectarea oricăror regului din prezentul regulament poate fi sancționat cu excluderea de 

la competiție. 

Dreptul de aplicare a sancțiunii revine organizatorului, decizia de sancționare fiind 

definitivă. 

Împotriva deciziei de sancționare nu există cale de atac. 

Organizatorii pot efectua schimbări cu înștiințarea în prealabil al arcașilor, dar niciodată în 

timpul concursului. 

Participarea la concurs este pe propria răspundere. Copii până la vârsta de 14 ani trebuie 

însoțiți de adulți pe durata competiției. 

La locațiile de concurs, organizatorii numesc un arbitru care decide în baza regulamentului 

în toate cazurile de conflict. 

De asemenea, vor fi numiți și 2 persone cu responsabilitate PSI și PSM (protecție și 

siguranță). 

Dorim să invităm sponsorii și pe cei care doresc să vândă obiecte de interes pentru arcași la 

evenimentele Șapte Fortărețe. Aceștia vor lua legatura cu organizatorul evenimentului 

pentru a stabili condițiile de vânzare și participare la eveniment. 

**************** 


