PROGRAMA E REGULAMENTO
O Clube Futebol Eborense vem por este meio convidar os
atiradores desse Clube/Associação a participar no 6º
TROFÉU CIDADE DE ÉVORA, nas disciplinas de C10M. e
P10M. que decorrerá no dia 15 e 16 de Setembro de 2012 no
Pavilhão de Tiro do C.F.E.
1. A iniciativa da realização deste torneio é da
responsabilidade do Clube Futebol Eborense.
2. As disciplinas deste torneio serão disputadas nos escalões
seguintes:
a) Homens Seniores (HS)
b) Homens Juniores (HJ)
c) Senhoras Seniores (SS)
d) Senhoras Juniores (SJ)
As equipas serão constituídas pelos 3 atiradores designados
previamente para cada um dos respectivos escalões.
3. As inscrições deverão ser efectuadas impreterivelmente
até ao dia 10 de Setembro de 2011, para:
a) Morada indicada em rodapé
b) clubefuteboleborense@iol.pt
c) mvital.minoltecnica@sapo.pt
4. Preço de Inscrição para cada disciplina:
Seniores: 12,50€
Juniores:
7,50€
Colectiva 15,00€
b) Inscrições limitadas ao máximo de 50 atiradores por
disciplina, ( 50 C10M ) ( 50 P10M )

c) As entradas serão em número de 5 (cinco) sendo as
mesmas às 9:00h, 11:00h, 13:00h, 15:00h e 17:00h.
(poderá haver alteração das entradas em função do número
de atiradores)
d) As duas modalidades serão disputadas durante os 2 (dois) dias
de provas.
5. As taxas deverão ser liquidadas no acto da inscrição ou
antes de cada prova por meio de cheque ou numerário.
6. O júri da prova será constituído por Juízes Árbitros
credenciados pela Federação Portuguesa de Tiro.
7. O resultado do sorteio dos postos de tiro será divulgado
na Quarta-feira dia 12 de Setembro de 2012, por email para os
diversos clubes e atletas ou no blog
http://www.clubefuteboleborense.blogspot.com.
9. Prémios para cada disciplina:
INDIVIDUAIS 1º ao 3º Classificado Homens Seniores
1º ao 3º Classificado Homens juniores
1º ao 3º Classificado Senhoras Seniores
1º ao 3º Classificado Senhoras Juniores
COLECTIVOS 1ª à 3ª Equipa para cada disciplina.
10. As provas serão disputadas em conformidade com os
regulamentos da disciplina de P10M e C10M da Federação
Portuguesa de Tiro e estão disponíveis no site:
http://www.fptiro.net
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