
2º Torneio Bons Amigos
REGULAMENTO

Artº  1º  -  Serão  realizadas  uma prova  de  C10  e  P10  em  entradas  alternadas  ou  mistas  
conforme o numero de inscrições nas provas.

Artº 2º - Apenas podem tomar parte nestas provas os atiradores filiados na FPT que tenham a  
respectiva Licença Federativa válida para a época desportiva de 2011 .

Artº 3º - 1. As provas das disciplinas serão realizadas nas categorias de Homens Seniores,  
Homens Juniores, Senhoras Seniores, Senhoras Juniores.

2. No final das provas, haverá uma classificação individual para cada uma das categorias  
supra referidas.

3.  A  classificação  por  equipas  será  apurada  pelo  somatório  das  pontuações  dos  tres  
atiradores que os respectivos Clubes no acto da inscrição indicão que formam a equipa que  
os vai representar.

Artº  4º  -  As  inscrições  deverão ser  efectuadas  preferencialmente  por  correio  electrónico,  
para:
Email: ardbonsamigos@sapo.pt 
ou pelo tel. 962415687
até ao dia 27/09/2011.

Artº 5º 1. Em todas as provas serão devidas as seguintes taxas de inscrição:
a)SENIORES: 12,50 €
b)JUNIORES: 7,50 €
c)EQUIPA: 10,00 €

2.A falta de comparência implica o pagamento da taxa devida pela inscrição.

Artº 6º - As taxas deverão ser liquidadas no acto da inscrição ou imediatamente antes de cada  
uma das provas, por meio de cheque ou numerário.

Artº 7º - O Júri será constituído por Juízes Árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem  
para homologação das provas por parte da FPT.

Artº 8º - PRÉMIOS

1. Individuais
a) Em cada uma das Provas serão atribuídas medalhas aos três (3) primeiros
classificados, por disciplina e categoria;



2. Equipas
Em face da classificação por Equipas, serão atribuídos troféus às três (3) primeiras
Equipas, por disciplina.

Artº 9º - Na quarta-feira anterior ao fim de semana de realização da prova em questão, serão  
enviadas por e-mail a ordenação das entradas e sorteio de linhas, assim como à posteriori as  
respectivas classificações.
Artº 10º - As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo
disposições em contrário neste regulamento.

Artº 11º - A organização declina qualquer responsabilidade pelos danos resultantes da
deficiente utilização, pelos atiradores, de armas e respectivo equipamento.
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