
 

REGULAMENTO
 
 
Artº 1º - O Torneio do Sporting Clube de Portugal 201
de Tiro do Multidesportivo junto ao Estádio José Alvalade, nas disciplinas de Pistola e Carabina de Ar 
Comprimido, considerada como prova 
 
Artº 2º - Podem participar neste Torneio
 
Artº 3º - Este Torneio será realizado nos dias 22 e 28
inicialmente previsto no calendário FPT)
  
Artº 4º - O Troféu será realizado
Homens e Senhoras. 
 
Artº 5º - Para a realização das provas 
disciplina/categoria, caso contrário os atiradores serão agrupados numa categoria única (Seniores), 
salvaguardando sempre a separação entre Homens e Se
respetivos prémios. 
 
Artº 6º - As inscrições deverão ser efe
de Tiro até à data limite de 17 novembro 
no campo “Observações” pode ser colocada hora preferencial de entrada se assim pretender, as quais 
serão atendidas, quando possivel. 
ou através do email do clube tirodesp.no.sporting@sapo.pt
 
Artº 7º - 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 8º - As taxas deverão ser liquidadas no ato da
das provas, por meio de cheque ou numerário, 
provas. 
 
Artº 9º - PRÉMIOS 
Os prémios individuais e colectivos são atribuídos, sem prejuízo do Artº 5º, da segui

Individual – serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados
Equipa - serão atribuídos prémios às três (3) 

 
Artº 10º - As equipas são constituídas pelas 3 melhores class
em cada escalão e disciplina, sem prejuízo do Artigo 5º.
 
 
 

 

REGULAMENTO TORNEIO SCP 2015

O Torneio do Sporting Clube de Portugal 2015 em Tiro Olimpico será disputado na Carreira 
de Tiro do Multidesportivo junto ao Estádio José Alvalade, nas disciplinas de Pistola e Carabina de Ar 

como prova de Ranking pela FPT. 

Torneio apenas os atiradores filiados na FPT. 

será realizado nos dias 22 e 28 de novembro de 2015
rio FPT), nas disciplinas de C10 e P10, respetivamente.

O Troféu será realizado com classificações separadas para escalões Juniores e Seniores, 

Para a realização das provas é necessária a participação mínima de três (3
disciplina/categoria, caso contrário os atiradores serão agrupados numa categoria única (Seniores), 
salvaguardando sempre a separação entre Homens e Senhoras, o mesmo acontecendo com os 

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no PortalWeb da Federação Portuguesa 
de Tiro até à data limite de 17 novembro para C10 e 24 novembro para P10.

” pode ser colocada hora preferencial de entrada se assim pretender, as quais 
serão atendidas, quando possivel. Quaisquer informações adicionais podem ser 

tirodesp.no.sporting@sapo.pt. 

as provas serão devidas as seguintes taxas de inscrição: 
INDIVIDUAL SENIOR  € 12,50 

  JUNIOR  € 0 
EQUIPA  € 10,00 

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

As taxas deverão ser liquidadas no ato da inscrição ou imediatamente antes de cada uma 
das provas, por meio de cheque ou numerário, caso contrário os atiradores não poderão realizar as 

Os prémios individuais e colectivos são atribuídos, sem prejuízo do Artº 5º, da segui
serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados

serão atribuídos prémios às três (3) primeiras equipas classificadas

As equipas são constituídas pelas 3 melhores classificações individuais dos 
em cada escalão e disciplina, sem prejuízo do Artigo 5º. 

TORNEIO SCP 2015 

será disputado na Carreira 
de Tiro do Multidesportivo junto ao Estádio José Alvalade, nas disciplinas de Pistola e Carabina de Ar 

 

novembro de 2015 (alteração face ao 
tivamente. 

com classificações separadas para escalões Juniores e Seniores, 

participação mínima de três (3) atiradores em cada 
disciplina/categoria, caso contrário os atiradores serão agrupados numa categoria única (Seniores), 

nhoras, o mesmo acontecendo com os 

exclusivamente no PortalWeb da Federação Portuguesa 
para C10 e 24 novembro para P10. Aquando das inscrições, 

” pode ser colocada hora preferencial de entrada se assim pretender, as quais 
Quaisquer informações adicionais podem ser esclarecidas com a FPT 

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

ou imediatamente antes de cada uma 
caso contrário os atiradores não poderão realizar as 

Os prémios individuais e colectivos são atribuídos, sem prejuízo do Artº 5º, da seguinte forma: 
serão atribuídos prémios aos três (3) primeiros classificados 

primeiras equipas classificadas 

ificações individuais dos respetivos clubes 



 
 
Artº 11º - Para a classificação por equipas, será necessária inscrição mínima de três (3) por disciplina
 
Artº 12º - Na quarta-feira anterior a
sorteio das entradas. As entradas e posteriormente os resultados serão afixados em 
http://tirodespnosporting.blogs.sapo.pt
 
Artº 13º - As provas serão disputadas de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo disposições em 
contrário neste regulamento. 
 
 

Carabina Ar Comprimido (C10) 
Prova a 22 de novembro 
Entradas às 8h45m, 10h45m, 12h45m, 14h45m, 16h4

60 tiros (Homens)/40 tiros (Senho
 

Pistola Ar Comprimido (P10) 
Prova a 28 de novembro 
Entradas às 8h45m, 10h45m, 12h45m, 14h45m, 

60 tiros (Homens)/40 tiros (Senho
 

Nota1: 15 minutos antes da hora indicada de 
segundo o regulamento ISSF 
Nota2: As entradas das 12.45h serão realiza
inscritos o justifiquem. As entrada

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

feira anterior ao fim de semana de realização de cada
sorteio das entradas. As entradas e posteriormente os resultados serão afixados em 

ogs.sapo.pt 

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

PROGRAMA DA PROVA 
 

, 12h45m, 14h45m, 16h45m 
60 tiros (Homens)/40 tiros (Senhoras), 2 tiros/alvo - duração 1h30m/60

, 12h45m, 14h45m, 16h45m 
60 tiros (Homens)/40 tiros (Senhoras), 1 tiro/alvo - duração 1h30m/60m

nutos antes da hora indicada de cada entrada tem início o tempo de preparação e ensaio 

h serão realizadas caso haja pedidos concretos e 
. As entradas conforme descritas poderão sofrer alterações se necessário.

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

emana de realização de cada prova, será realizado 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 

m/60m 

m 

cada entrada tem início o tempo de preparação e ensaio 

 o número de atletas 
poderão sofrer alterações se necessário. 


