
 

TROFÉU NUNES HENRIQUES

 
 
Artº 1º - O Sporting Clube de Portugal organiza o 
Deitado que se vai realizar na Carreira de Tiro do Complexo Desportivo do Jamor, no
de 2013. 
  
Artº 2º - Podem participar neste Troféu apenas os atiradores filiados na FPT.
 
Artº 3º - A prova será realizada em um escalão e categoria únicos.
 
Artº 4º - As inscrições deverão ser efectuadas 
eletrónico  

Email: tirodesp.no.sporting@sapo.pt
Fax: 217591111 

 
Artº 5º - Em todas as provas serão devidas as seguintes taxas de inscrição:

INDIVIDUAL
EQUIPA  
 

Nota: A falta de comparência implica o pagamento da taxa devida pela inscrição
 
Artº 6º - As taxas deverão ser liquidadas no acto da inscrição
meio de cheque ou numerário, caso contrário os atiradores não poderão realizar as provas
 
Artº 7º - As equipas são constituídas pelas 3 melhores class
 
Artº 8º - Para a classificação por equipas, será necessária a inscrição mínima de três (3) 
disciplina 
 
Artº 9º - PRÉMIOS 

Individual - serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados
Equipa – será atribuído 
equipas. 

 
Artº 10º - No dia 16 abril, 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 11º - As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo disposições em 
contrário neste regulamento. 
 
 
 
 
 

 

TROFÉU NUNES HENRIQUES
REGULAMENTO 

ng Clube de Portugal organiza o Troféu Nunes Henriques na
que se vai realizar na Carreira de Tiro do Complexo Desportivo do Jamor, no

neste Troféu apenas os atiradores filiados na FPT. 

em um escalão e categoria únicos. 

As inscrições deverão ser efectuadas até às 12h do dia 16 abril, preferencialmente por correio 

tirodesp.no.sporting@sapo.pt, ou então 

Em todas as provas serão devidas as seguintes taxas de inscrição: 
INDIVIDUAL € 15,00 
EQUIPA    € 10,00 

A falta de comparência implica o pagamento da taxa devida pela inscrição

As taxas deverão ser liquidadas no acto da inscrição ou imediatamente antes d
caso contrário os atiradores não poderão realizar as provas

constituídas pelas 3 melhores classificações individuais dos respe

Para a classificação por equipas, será necessária a inscrição mínima de três (3) 

serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados
 o Troféu Nunes Henriques à primeira equipa e prémios à 2ª e 3ª 

, 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 

sapo.pt 

As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo disposições em 

TROFÉU NUNES HENRIQUES 

na disciplina de Carabina 
que se vai realizar na Carreira de Tiro do Complexo Desportivo do Jamor, no dia 20 de abril 

preferencialmente por correio 

A falta de comparência implica o pagamento da taxa devida pela inscrição. 

ou imediatamente antes da prova, por 
caso contrário os atiradores não poderão realizar as provas. 

s individuais dos respetivos clubes. 

Para a classificação por equipas, será necessária a inscrição mínima de três (3) equipas por 

serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados 
o Troféu Nunes Henriques à primeira equipa e prémios à 2ª e 3ª 

, 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 

As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo disposições em 



 
 
 

 
Carabina Deitado (CD) 
Prova a 20 de abril 
Entradas às 9h00m, 10h30m e 12h00 (esta só se necessário)
 
 
 

PROGRAMA DA PROVA 

e 12h00 (esta só se necessário) 


