
Club de Tir Jordi Tarragó 

Actualització de records 

 

Amb motiu del últims esdeveniments tant socials com sanitaris, amb prou entrebancs en la 
gestió, el nostre club a deixat de fer seguiment de les competicions (autonòmiques i Nacionals) 
dels nostres socis, amb el conseqüent desajust en el Rànquings de socis honorats en relació a 
les marques (records de club) aconseguits. 

Es per aquesta causa, que es fa del tot necessari i urgent, l’actualització d’aquests records i el 
reconeixement que els nostres tiradors mes destacats mereixen 

Fem una crida a tota el socis del nostre club, a aportar els resultats (susceptibles de record) 
aconseguits per ells en els últims anys. 

Per aquesta causa, es necessari elaborar un nou llistat actualitzat i de revisió contínua dels 
record mes significatius per poder ser publicats en la pàgina WEB del club i el  Whatsapp 
corporatiu. (per aquesta qüestió es demana una fotografia actualitzada del tirador o del 
pòdium assolit) 

En les xarxes socials d’ús del club es  donarà publicitat i reconeixement als tiradors i als records 
aconseguits 

Caldrà fer aquestes aportacions (d’informació i actualització) a les oficines del nostre club; la 
Junta Directiva valorarà la inclusió, o no, dels resultats en el Rànquing permanent 

Per ser inclosos, aquests records, han de ser presentats amb el següents requisits: 

 1.- Han de ser records, assolits dintre de la normativa actual de les modalitats 

 2.- S’han d’acreditar suficientment, qualsevol dubte serà rebutjada 

3.- Han de superar la puntuació de la categoria de 1ª segons el varem de la RFEDETO 

 S’estableixen dos tipus de reconeixement 

A.-Records amb medalla 

Els que han estat assolits en Competicions d’àmbit estatal o superiors (Europeus, 
Mundials) 

El reconeixement consisteix en una medalla d’or, una vegada aconseguida la primera medalla i 
per posteriors records el club inclourà, en aquesta medalla, un brillant per cada nou record 
d’aquesta naturalesa aconseguit. 

B.-Records amb reconeixement 

Els que s’han aconseguit en competicions menors i/o socials. 



El reconeixement consisteix en el dret a portar uns emblemes daurats (que el club atorgarà) 
per a tots els records acreditats, i per cada un d’ells afegirà un emblema daurat mes. 

La resta de records assolits al llarg del temps i/o amb d’altres normatives passaran a formar 
part dels Records Històrics del club. 

 

Tota la documentació aportada per aquesta qüestió ha de ser entregada en les oficines del 
club en horari habitual de 17.00 hores  a 20:00 hores, de dimarts a divendres 

 

Tarragona a 30 de novembre de 2021 

 

X. Fau 

President 

Club de Tir Olímpic Jordi Tarragó 

 

 

 


