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Torneio Dia da Marinha 2016 

A Marinha Portuguesa comemora, anualmente, o seu dia de festa, invocando a 

data da chegada de Vasco da Gama à Índia, no ano de 1498. Associado a esta celebração, 

promove um conjunto de eventos que incluem actividades desportivas, onde participam 

atletas civis e militares, de todas as categorias. Nesse sentido, este ano voltará a realizar-

se na Carreira de Tiro do Centro de Educação Física da Armada (CEFA), um torneio de 

tiro de pistola, nas modalidades de Pistola de Percussão Central (PPC), para Homens, e 

Pistola 25m (P25), para Senhoras e Juniores. A prova foi incluída no calendário oficial 

da Federação Portuguesa de Tiro (FPT), com a designação de Torneio Dia da Marinha 

2016, e é organizada, conjuntamente, pelos Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da 

Armada (CNOCA), Associação de Fuzileiros (AFZ) e Clube de Praças da Armada (CPA) – 

os três clubes ligados ao pessoal da Marinha, em que existe esta modalidade desportiva. 

Por questões de logística e, dado que a prova se realiza na carreira de tiro da 

Base Naval do Alfeite, a organização solicita que as inscrições sejam feitas com a maior 

antecedência, e que os clubes informem o clube coordenador (AFZ - 

afuzileiros.desporto@gmail.com) dos seguintes dados referentes aos atiradores 

inscritos: 

 Número do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; 

 Número da arma; 

 Quantidade de munições transportada; 

 Modelo e matrícula da viatura. 

Está aberta à participação de todos os atiradores qualificados, contando para o 

ranking nacional das modalidades. 

O CNOCA, a AFZ e o CPA convidam os atiradores dos Clubes e Associações a 

participar no Torneio de Tiro inserido nas comemorações do Dia da Marinha 2016, nas 
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modalidades de PPC e P25, que decorrerá nos dias 14 e 15 de Maio, na Carreira de Tiro 

do CEFA, situada na Base Naval do Alfeite (ALMADA). Aplicam-se a esta prova os 

regulamentos das disciplinas de PPC e P25, da Federação Portuguesa de Tiro, constantes 

no portal www.fptiro.pt, bem como as seguintes regras: 

1. A iniciativa da realização deste torneio é da responsabilidade dos três clubes, 

cabendo a coordenação à Associação de Fuzileiros; 

2. Podem participar neste torneio atiradores nacionais e estrangeiros, filiados nas 

respectivas federações; 

3. As inscrições devem fazer-se no portal da Federação Portuguesa de Tiro, e o 

clube coordenador deve ser informado das indicações complementares para 

acesso à Base Naval; 

4. Podem constituir-se equipas de Homens (escalão único), Senhoras (escalão 

único), Juniores Masculinos, Juniores Femininos. 

5. As taxas de inscrição para cada disciplina serão: 

. Individual – 15,00€; 

. Equipa – 15,00€; 

6. As taxas de inscrição devem ser liquidadas no ato de inscrição ou antes de cada 

prova, por meio de cheque ou numerário; 

7. Prémios: 

. Individuais, do 1º ao 3º lugar, para Homens (escalão único); Senhoras 

(escalão único), Juniores Masculinos e Juniores Femininos; 

. Colectivos, para a equipa vencedora de cada um dos escalões considerados, 

caso haja mais do que uma equipa inscrita; 

8. Na quarta-feira, dia 11 de Maio, pelas 21h00, terá lugar a Reunião Técnica, cujos 

resultados estarão disponíveis a partir de quinta-feira, dia 12, nos portais, 

www.cnoca.org, www.associacaofuzileiros.pt, http://clubepracasarmada.pt.  

9. O júri da prova será constituído por juízes árbitros nomeados pelo Conselho de 

Arbitragem da FPT. 

 


