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Regulamento do Torneio das Quatro Estações da FPT 

Bench Rest de Percussão Central 
 

Art.º1 

Objectivo 

 

A instituição do Torneio das Quatro Estações, incluído no Calendário Oficial da Federação Portuguesa 

de Tiro, faz parte da estratégia da FPT de desenvolvimento da modalidade de Bench Rest com armas de 

Percussão Central (BR PC), permitindo a sua prática competitiva ao longo de todo o ano.  

 

Artigo 2º 

Provas 

 

O Torneio das Quatro Estações será constituído quatro provas, a realizar em Janeiro, Abril, Julho e 

Outubro. 

 

Artigo 3º 

Quadro Competitivo 

 

1.Cada Prova do Torneio, será disputada, em duas sub-provas, nos seguintes termos:  

a) Uma sub-prova denominada “Open Miras Abertas”, na disciplina de BR100, com uma classificação 

única, em que poderão participar todas as armas permitidas para as categorias de Miras Abertas – Armas 

Clássicas e Miras Abertas – Open, do Regulamento de BR PC da FPT; 



b) Uma sub-prova denominada “Open Miras Telescópicas”, na disciplina de BR300, com uma 

classificação única, em que poderão participar todas as armas permitidas para as categorias de Light 

Varmint, Heavy Varmint e Home Sporter do Regulamento de BR PC da FPT. 

2.Quando a Organização da Prova o entender, pode estabelecer um período de treinos imediatamente 

antes do início da competição, por forma a que todos os atletas que o pretendam, possam realizar um 

treino em termos equitativos. 

 

Artigo 4º 

Classificação em cada Prova do Torneio 

 

1.A classificação de cada sub-prova será individual e por equipas. 

2.A classificação individual será num escalão único. 

3..A classificação por equipas, será efectuada tendo em conta a pontuação dos três melhores atletas de 

cada Clube que se tenha inscrito, por equipas, para cada sub-prova. 

 

Artigo 5º 

Classificação Final do Torneio 

 

1.Para a classificação final individual do Torneio, em cada sub-prova, será tida em conta a soma das 

duas melhores pontuações obtidas por cada atleta nas Provas do Torneio. 

2.Para a classificação final por equipas, em cada sub-prova, será tida em conta a soma das duas 

melhores pontuações obtidas por cada Clube nas Provas do Torneio. 

 

Artigo 6º 

Prémios 

 

1.Em cada Prova do Torneio serão atribuídos os seguinte prémios: 

a)Classificação Individual de cada sub-prova: 

  i)1º lugar medalha dourada; 

  ii)2º lugar medalha prateada; 

  iii)3º lugar medalha cobreada. 

b)Classificação por Equipas de cada sub-prova: 

   i)1ª Equipa diploma; 

   ii)2ª Equipa diploma; 

   iii)3ª Equipa diploma. 

2.Em face da classificação final do Torneio das Quatro Estações, serão atribuídos os seguintes 

prémios: 

a)Classificação Individual: 

  i)1º lugar medalha dourada de modelo instituído pela FPT; 

  ii)2º lugar medalha prateada de modelo instituído pela FPT; 



  iii)3º lugar medalha cobreada de modelo instituído pela FPT. 

b)Classificação por Equipas: 

   i)1ª Equipa:Taça de modelo instituído pela FPT; 

   ii)2ª Equipa:Placa de modelo instituído pela FPT; 

   iii)3ªEquipa:Placa de modelo instituído pela FPT. 

3.No caso de não se classificarem três equipas, em cada sub-prova, para a classificação final do 

Torneio, serão apenas atribuídos diplomas às equipas que se classificarem. 

    
Artigo 7º 

Taxas 

1.Em cada Prova do Torneio serão devidas as seguintes taxas: 

  a)Inscrição individual na sub-prova “Open Miras Abertas” - €15,00; 

  b)Inscrição individual sub-prova “Open Miras Telescópicas” - €15,00. 

  c)Inscrição por Equipas em qualquer das sub-provas €15,00. 

 

 
Artigo 8º 

Casos omissos 

Nos casos omissos, aplicam-se o Regulamento de Organização de Provas da FPT e o Regulamento de 

BR PC da FPT. 

 

 

 

A Direcção da FPT 

  
 


