Federação Portuguesa de Tiro
Encontro Nacional de Jovens atiradores das Escolas e Clubes de Tiro Desportivo
2011- Zona Centro e Sul
Decorreu no passado fim de semana ( 24 e 25 de Set.) o 1º Encontro de Jovens e Escolas de Tiro Desportivo 2011.
Foi um fim de semana cheio de actividades desportivas e de são convivo entre todos os participantes .
O Programa foi cumprido conforme estava planeado e de uma forma geral todos demonstraram grande empenho,
entusiasmo e motivação em participar nesta iniciativa da FPT, conforme ficou demonstrado pelas respostas dadas
no inquérito realizado no final desta acção .
A equipa de tiro do Sporting Clube de Portugal foi a grande vencedora do III Torneio Inter-Escolas 2011, pois
conseguiu arrecadar 13 pts no final do torneio (dos 24 possíveis).Contudo não podemos deixar de salientar alguns
excelentes desempenhos individuais que alguns atletas tiveram neste Torneio, em particular do Clube SREF em
PAC. Há de facto já muito "trabalho de casa " feito nesta altura do campeonato e em breve irão aparecer marcar
desportivas muito interessantes, é caso para dizer : "...quanto mais treino mais sorte tenho ... ", Parabéns por isso
aos atletas e aos treinadores pelo trabalho já realizado.
Ficou também registado e por livre vontade de todos os atletas participantes neste encontro , os compromissos
desportivos assumidos para a presente época e as marcas que esperam alcançar durante a mesma, tendo sido por
todos escolhida a prova do Campeonato Nacional de Ar comprimido ( CAC e PAC) , como a data em que tais
resultados poderiam/ esperam ser alcançados . Cá estaremos em Dezembro, por altura do 2º encontro de Jovens e
Escolas de Tiro Desportivo, para avaliar em conjunto o resultados alcançados . Até lá é preciso muito trabalho,
empenho, dedicação e alguns sacrifícios pessoais para termos resultados de excelência .
Uma ultima palavra de agradecimento ao Director do Centro de Alto Rendimento do Jamor, Sr Dr Paulo Rocha, ao
Sr. Prof. Jose Cancella, Director da C. Tiro do Jamor, ao treinador nacional de carabina Sr Miguel Soares, ao
treinador nacional de pistola, Sr. Domingos Rodrigues, bem como o todos os Treinadores dos Clubes presentes,
assim como ao Sr Acácio, pela ajuda e colaboração que deram ao longo de todo o fim de semana, e que tornaram
possível a realização deste encontro de jovens e Escolas de Tiro Desportivo-2011 .
Equipa Vencedora : Sporting Clube Port.
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