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VINCENZO  SCARAMUZZA   A   CALDES DE MONTBUI 

Itàlia ha donat noms de nivell mundial en Arc Nu, obtenint nombrosos títols 
mundials i europeus de Tir de Camp. Sempre al capdavant, en competència 
directa amb els monstres suecs. Noms com Giuseppe Seimandi, Mario Orlandi, 
Sergio Massimo Cassiani, Daniele Bellotti, Luciana Pennacchi, són habituals 
als pòdiums. 

La resta de països segueixen a una certa distància aquests imbatibles suecs i 
italians, com si a ells estés reservat el domini tècnic d’aquesta eina elemental a 
nivells insuperables.  

Tot i les diverses característiques i personalismes dels noms citats és 
indubtable que Itàlia ha configurat una alta escola d’Arc Nu. Escola que ve 
d’antic com es desprèn de les notes biogràfiques de Vincenzo Scaramuzza, 
que segueixen, ja de la mà de tècnics suecs com Leif Bergrenn o Math Palmer, 
mítics en la seva época. Itàlia sempre ha sabut anar a fora a buscar el que 
millor els convenia. 

Avui hem d’agrair novament a Mario Scarzella, president de la FITARCO, i al 
mateix Vincenzo Scaramuzza, entrenador i seleccionador de Camp, la seva 
generositat en voler compartir una part d’aquest llegat, amb l’experiència 
acumulada en la seva vida profesional. 

Serà un altre petit pas endavant en aquest obrir camí que ens hem proposat a 
la FCTA, des d’aquell primer que Jean Simon ens va oferir generosament el 
2003, i que ens ha permès acostar els nostres arquers als 300 punts. Tan lluny 
semblaven abans com insuficients resulten ara. 

Esperem que aquesta nova empenta permeti a aquells arquers que disposin 
del temps i de la voluntat necessaris arribar a cotes més altes amb opcions 
més clares d’acostar-se a l‘elit mundial.  
 
 

Josep Gregori 

Coordinador del curs - FCTA 

 
Caldes de Montbui del 12 al 14 d’octubre de 2007 



VINCENZO  SCARAMUZZA 
Primer entrenador en la disciplina de Tir de Camp, en 
les divisions d’Arc Nu i Olímpic, de l’equip nacional 
FITARCO. 

La seva aventura esportiva es va iniciar el 1978, i un 
any després ja obtenia la medalla de bronze als 
Campionats d’Itàlia de Tir de Camp, immediatament 
darrera els dos monstres sagrats (Ferrari, Spigarelli). 
Va estar com tocar el cel amb la mà, aquest episodi 
segurament va segellar el futur de la seva carrera 
esportiva i el seu accés a la nacional FITARCO. 

Del 1982 al 1985 va tenir un gran mestre, el suec Leif Bergrenn, ja dues 
vegades campió del món en Arc Nu. Va tenir la fortuna de gaudir dels seus 
ensenyaments enriquint així la seva experència en aquesta especialitat. 

En el 1986 va participar en els mundials de camp d’Austria. Té dos títols italians 
de Camp, dos segons llocs i un tercer, a més d’un segon lloc als campionats 
anglesos de 1983. Ha participat a totes les edicions de la Copa dels Alps amb 
bons resultats. 

De 1993 a 1995 va desenvolupar l’activitat d’entrenador assitent amb Victor 
Sidoruk al capdavant. 

De 1995 a 1997 va desenvolupar l’activitat d’entrenador assistent amb Deng 
Suk. 

De desembre de 1995 a abril de 1996 va entrenar diàriament l’equip femení 
FITARCO preparant-lo pels Jocs Olímpics. 

Del 1997 exerceix com a tècnic zonal de la regió Centre-Sud. 

Ha participat en molt diversos cursos de formació professional, entre els que 
cap destacar: 

Preparació psicològica per als grans esdeveniments esportius. 
Especialització Arc Nu, 26 a 29 de Març de 1998, amb Math Palmer. 
Especialització Arc Compost, 12 a 15 de Març de 1998, amb Dee Wild. 

Ha exercit com a docent en 4 cursos per a instructors nacionals de 1er i 2on 
nivell en l’especialitat de Tir de Camp. 

Més recentment a exercit quatre docències per instructors de 1er nivell en les 
regions de Campania, Puglia, Sicilia, i Calàbria. Tractant les matèries de: 
Metodologia de l’entrenament, Mètode d’ensenyament en els cursos de base, 
L’entrenament en el Tir de Camp. 
 
  
 


	Arc Nu
	Tir de Camp
	Vincenzo Scaramuzza
	Octubre 2007
	VINCENZO  SCARAMUZZA   A   CALDES DE MONTBUI
	Itàlia ha donat noms de nivell mundial en Arc Nu, obtenint n
	La resta de països segueixen a una certa distància aquests i
	Tot i les diverses característiques i personalismes dels nom
	Avui hem d’agrair novament a Mario Scarzella, president de l
	Josep Gregori
	Caldes de Montbui del 12 al 14 d’octubre de 2007
	VINCENZO  SCARAMUZZA

