CLUBE DE ATIRADORES DO PESSOAL DA P S P

VII OPEN DO CAPPSP EM IPSC
2012
REGULAMENTO

1. INTRODUÇÃO
a) À semelhança de anos anteriores o Clube de Atiradores do Pessoal da Polícia de
Segurança Pública (CAPPSP) vai organizar nos dias 03 e 04 de Março de 2012 o
seu VII Torneio de Tiro Dinâmico;

b) A prova incluirá dez pistas, sendo cinco curtas, três médias e duas grandes;
c) Esta prova é organizada pelo CAPPSP e conta para manutenção de LF;
d) O custo da inscrição é de quarenta euros (40€);
e) O pagamento das inscrições deve ser efectuado para a FPT;
f) Esta prova tem por objectivos a promoção do tiro dinâmico em Portugal e
simultaneamente possibilitar o convívio entre os atiradores que praticam a
modalidade.

2. REGRAS GENÉRICAS APLICÁVEIS
a) Podem participar na prova todos os atiradores habilitados com a licença “C” Tiro
Dinâmico válida, emitida pela Federação Portuguesa de Tiro;
b) A prova iniciar-se-á às 09H00 do dia 03MAR12 e termina ás 13h00 do dia
04MAR12;
c) Serão admitidas as inscrições enviadas para a FPT, com conhecimento ao CAPPSP,
cappsp@hotmail.com, até ao dia 24 de Fevereiro de 2012;
d) Aplicam-se à prova as regras constantes na última edição do regulamento da IPSC
para competições com armas curtas;

e) Serão admitidas as divisões “Standard”, “Classic”, “Open”, “ Prodution” e
“Revolver” nos escalões sénior, veteranos e senhoras, desde que se inscrevam um
mínimo de cinco atiradores (as) por divisão.
f) A reunião técnica terá lugar na sede do clube, sito na Quinta das Águas Livres em
Belas, no dia 28FEV12 pelas 18h00.

3. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
a) Os prémios serão distribuídos ás 18h00, do dia 04MAR12 na sede do clube em
Belas, seguido de um pequeno beberete;
b) Serão distribuídos prémios individuais em todas as divisões e escalões até ao 3º
classificado. Será ainda atribuído um prémio especial para o melhor atirador da
classificação geral.

CAPPSP em Belas, 20 de Janeiro de 2012

O Presidente do CAPPSP

José Manuel Conde Pêgo

