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Circular n.º 010/2010

Reunião com Clubes e Associações Regionais de Clubes

Realizou-se no passado dia 27 de Fevereiro, no Auditório do Centro de Medicina Desportiva de 

Lisboa, uma reunião entre a Direcção da Federação Portuguesa de Tiro e as Associações Regionais 

de Clubes e os Clubes seus filiados, tendo como Ordem de Trabalhos a finalização do Calendário 

Oficial da F.P.T e o debate dos projectos da Direcção da F.P.T. de Regulamentos de Organização de 

Provas, de Provas ISSF e de Licenças Federativas.

Estiveram presentes o Presidente da FPT, o Vice-Presidente da FPT e três vogais da Direcção e 

representantes da Associação Regional de Tiro do Sul, da CAPPSP, do Clube EDP, do Clube TAP, do 

Clube Lisnave, do CPA, do CPTPP, do GDUR, da JSR, do RCT, do SREF, da STT e da ST2. 

Na primeira parte dos trabalhos, relativa à finalização do Calendário Oficial da F.P.T. para o ano 

de 2010, depois dos presentes fazerem as suas sugestões quanto às provas a incluir no Calendário 

Oficial  da  F.P.T.,  passou-se  ao  enquadramento  das  mesmas,  por  forma  a  que,  dentro  das 

limitações conhecidas para o presente ano, o quadro competitivo a estabelecer ficasse de acordo 

com as necessidades das diversas modalidades e disciplinas tuteladas pela F.P.T.

Embora ainda não finalizado, o calendário saído dos trabalhos da reunião permite que, a breve 

trecho, se publique o Calendário Oficial da F.P.T. para o ano de 2010.

Passando-se ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, foi efectuada uma pequena exposição 

de introdução a cada um dos projectos de Regulamento, após o que se procedeu a debate, com 

várias intervenções, tanto solicitando esclarecimentos como propondo alterações aos projectos.

Alargou-se ainda o debate a outros projectos de Regulamentos enviados pela F.P.T. para as 

Associações Regionais de Clubes e Clubes para comentários. 

Demonstrou  a  reunião  que  o  propósito  da  Direcção  da  F.P.T.  de  envolver  as  Associações 

Regionais de Clubes e os Clubes, cada vez mais, na vida da F.P.T., tem uma grande aceitação por 

parte daqueles e que, pelas intervenções que fizeram, se mostram fortemente empenhados no 

desenvolvimento do tiro desportivo nas suas diversas vertentes.

Com os melhores cumprimentos

1 de Março de 2009

P´la Direcção

________________

Luís Moura

Presidente
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