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CRITERIS DE SELECCIÓ ANY 2023 

 
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE TIR OLÍMPIC 

 
 

OBJETIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA: 
L’objectiu principal del programa, és aconseguir la progressió positiva dels 
esportistes en la seva disciplina per poder participar al mes alt nivell possible en els 
Campionats d’àmbit Nacional e Internacional.  
Tant important serà la seva progressió acadèmica, adequant els entrenaments  tot lo 
possible per ajudar a l’èxit acadèmic.  
 
 
LLOC I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT: 
Els esportistes s’entrenaran al seu club de tir respectiu. 
Ja que és un esport individual els horaris es concretaran amb cada esportista, 
segons disponibilitat d’horaris acadèmics, treball, practiques, etc. 
Es faran un total de 8 a 12 hores setmanals, segons las necessitats de cada 
esportista i dependent del moments de la temporada en què es trobin. 
 
 
EDATS I DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES: 
El programa disposa de sis places per a totes del disciplines. 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS: 

1. Els aspirants que desitgin obtenir plaça en el Programa de Tecnificació, han 

d'estar inscrits en un club de tir, obtenir la corresponent llicència esportiva 

territorial i nacional i integrar-se a les diferents escoles existents. 

2. Els aspirants al programa hauran de passar unes proves selectives en les 

quals hauran de demostrar les seves qualitats, actitud i aptituds pel seu 

desenvolupament de l’esport al que es presenten. 

3. També se podran presentar esportistes, que destaquin en la seva modalitat 

olímpica, havent participat a diferents competicions a nivell nacional quedant 

entre els sis primers durant els anys 2021 i 2022 a mes de complir els 

requisits esmentats prèviament. 

4. L’esportista haurà de ser constant en el compliment dels dies i horaris 

d’entrenament consensuats entre la directora tècnica, esportista i tècnic. Així 

mateix haurà de participar a les competicions oficials del calendari de la 

federació territorial i nacional fitxades en el programa d’objectius, que 

s’elaborarà a principi de temporada.  
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5. Si un esportista disposa de un tècnic propi, el mateix haurà de estar en 

possessió del títol d’entrenador nacional nivell 1 expedit per la Federació 

Nacional. Els mateixos hauran de ser responsables de dur a terme  el 

programa consensuat i informar a la directora tècnica de l’evolució de 

l’esportista i el compliment del programa. 

6. Donat el cas de que un esportista no disposi de tècnic, la directora tècnica 

assignarà un tècnic col·laborador per desenvolupar el programa. 

7. L’incompliment per part dels esportistes del programa així com faltes de 

comportament, faltes d’assistència injustificades als entrenaments, falta de 

respecte tan amb els companys com amb els tècnics, se prendran mesures 

disciplinaris que podrà donar lloc a la seva exclusió del programa de 

tecnificació. 

 
CRITERIS DE SELECCIÓ:       
Els criteris i procediment per a la integració dels esportistes al programa de 
tecnificació són els següents: 
Els tècnics de les diferents escoles de tir, al detectar a un esportista que por reunir 
les qualitats necessàries, bona actitud i aptitud i un alt nivell com a tirador/a 
acompanyat amb un alt grau d’autoexigència, ho posarà en coneixement de la 
directora tècnica. 
Es tindran en compte la participació en competicions d’àmbit insular, autonòmica i 
nacional els anys 2021 i 2022. 
Es valorarà tenir una actitud constant i perseverant en els entrenaments periòdics 
que deu realitzar qualsevol esportista integrat en un programa de tecnificació. 
Es realitzarà una entrevista personal durant el procés de selecció entre els candidats 
i la directora tècnica per a valorar la seva motivació i idoneïtat per a optar a una 
plaça. 
Tindrà lloc una prova pràctica que determinarà la directora tècnica amb col·laboració 
del tècnic de cada modalitat. S'atendrà sobre tot a la seguretat en el maneig de les 
armes, apart de ses actituds i aptituds dels esportistes. Una major puntuació no 
significarà la superació de la prova tècnica, ja que en aquest esport son múltiples els 
factors determinants d’un bon esportista, com per exemple s'ha exposat, el fet de la 
seguretat tant personal com per a terceres persones en el maneig de les armes.  
Tots els esportistes i els que actualment formen part del programa de tecnificació 
hauran d’emplenar en termini la sol·licitud per se inclosos a la temporada 2023. 
La prova pràctica i l’entrevista es durà a termini al llarg del mes de novembre. 
 


