Torneio
Sporting Clube Portugal
Novembro 2011

REGULAMENTO
Carreira de Tiro do Multidesportivo SCP
12 de Novembro 2010 – PAC
13 de Novembro 2010 – CAC

REGULAMENTO
Artº 1º - O Torneio do Sporting Clube de Portugal 2011 em Tiro ao Alvo será
disputado na Carreira de Tiro do Multidesportivo junto ao Estádio José Alvalade, nas
disciplinas de Pistola e Carabina de Ar Comprimido, considerada de Ranking pela FPT.
Artº 2º - Podem tomar parte neste Torneio apenas os atiradores filiados na FPT.
Artº 3º - Este Torneio será realizado nos dias 12 e 13 de Novembro 2010, em PAC e
CAC respectivamente.
Artº 4º - A prova será realizada com classificações separadas para categorias Juniores e
Seniores, Homens e Senhoras, salvo o descrito no Artº 5º.
Artº 5º - Para a realização das provas é necessária a participação mínima de cinco (5)
atiradores em cada disciplina/categoria, caso contrário os atiradores serão agrupados
numa categoria única (Seniores), salvaguardando sempre a separação entre Homens e
Senhoras, o mesmo acontecendo com os respectivos prémios.
Artº 6º - Aquando da inscrição, todos os clubes ou Agremiações deverão indicar os
seus capitães de equipa ou responsável da Delegação.
Artº 7º - As inscrições deverão ser efectuadas para,
preferencialmente por correio electrónico Email: tirodesp.no.sporting@sapo.pt, ou
Sporting Clube de Portugal
Secção de Tiro à Bala
Edifício Multidesportivo / Complexo Alvalade XXI
Apartado 4120, 1501-800 Lisboa,
ou por fax: 217591111, impreterivelmente até dia 7 Novembro.
Artº 8º - Em todas as provas serão devidas as seguintes taxas de inscrição:
INDIVIDUAL SENIOR…… € 12,50
JUNIOR
€ 7,50
EQUIPA …..……. € 10,00
Nota: A falta de comparência implica o pagamento da taxa devida pela inscrição.
Artº 9º - As taxas deverão ser liquidadas no acto da inscrição ou imediatamente
antes de cada uma das provas, por meio de cheque ou numerário, caso contrário os
atiradores não poderão realizar as provas.

Artº 10º - PRÉMIOS
Os prémios individuais e colectivos são atribuídos, sem prejuízo do Artº 5º, da seguinte
forma:
Individual – serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados, em
cada disciplina e categoria
Equipa - serão atribuídos prémios às três (3) primeiras equipas classificadas
em cada disciplina e categoria
Artº 11º - As equipas são constituídas pelas 3 melhores classificações individuais dos
respectivos clubes.
Artº 12º - Para a classificação por equipas, será necessária inscrição mínima de três (3)
por disciplina
Artº 13º - Na terça-feira anterior ao fim de semana de realização da prova em questão,
terá lugar na Carreira de Tiro do SCP do Multidesportivo em Lisboa pelas 21 horas o
sorteio das entradas. As entradas e posteriormente os resultados serão afixados em
http://tirodespnosporting.blogs.sapo.pt
Artº 14º - As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo
disposições em contrário neste regulamento.
Artº 15º - A entrega de prémios terá lugar em local e hora a designar.

PROGRAMA DAS PROVAS
Pistola Ar Comprimido (PAC)
Prova a 12 de Novembro
Entradas às 8h30m, 10h30m, 12h30m, 14h30m, 16h30m
60 tiros (Homens)/40 tiros (Senhoras), 2 tiros/alvo - duração 1h 45m/1h 15m
Carabina Ar Comprimido (CAC)
Prova a 13 de Novembro
Entradas às 8h30m, 10h30m, 12h30 (PAC), 14h30m, 16h30m
60 tiros (Homens)/40 tiros (Senhoras), 1 tiro/alvo - duração 1h 45m/1h 15m
Nota: As entradas das 12.30h ou outras serão realizadas caso haja pedidos concretos ou
o número de atletas inscritos o justifiquem.

