
REGULAMENTO 
1º TROFÉU TIRO CIDADE DE PORTALEGRE 

 
  
Art.º 1º - A Prova 
 
O “I Troféu de Tiro  Cidade de Portalegre” será disputado a 19 de Maio de 2018,  na Carreira de 
Tiro do Centro Cultural e Desportivo Ases do Pedal, Portalegre, nas disciplinas de C10 e P10. 
A prova será disputada de acordo com os Regulamentos da ISSF, salvo disposições em contrário 
neste regulamento. É considerada Prova de Ranking pela FPT. Podem participar neste torneio 
apenas atiradores filiados na FPT. 
  
Art.º 2º - Horários 
 
Inicio da Prova: 09H30 

• Final da Prova: 19H00 
• Entrega de Prémios: 19H15 

Art.º 3º - Classificações. 
 
A classificação em cada disciplina será apenas individual e em Escalão Único (inclui Seniores, 
Juniores, Senhoras e Homens). 
  
Art.º 4º - Inscrições 
 
As   inscrições   são   efetuadas   exclusivamente   no   Portal   da   Federação   Portuguesa  de Tiro  
(http://fpt.force.com/Portal/PortalIndexPage) até às 14:00 da 16-05-2018. 
É limitado a 50 o numero máximo de atiradores participantes no conjunto das duas disciplinas. 
  
Art.º 5º - Taxas de Inscrição  
 
C10 / P10 – 10€ 
Nota: A falta de comparência no dia da competição implica o pagamento das taxas. 
  
Art.º 6º - Modo de pagamento. 
 
As taxas deverão ser liquidadas até à quinta feira anterior à competição, através de transferência 
bancária para o IBAN do CCD Ases do Pedal  PT50 0045 6290 4024 7869 7072 2 (com envio de 
comprovativo e dados de facturação no mesmo dia parafasespedal@asespedal.net, ou através 
de numerário no local e dia da competição. Caso contrário os atiradores não poderão realizar as 
provas. 
  
Artº 7º - Entrega de prémios 
 
Será realizada no final da competição no recinto da Carreira de Tiro 

• 1º, 2º e 3º  lugar – Troféu 
• 4º ao 6º lugar  - medalhas 
• Serão atribuídos a todos os atiradores prémios de presença. 
• Serão sorteados diversos  fins de Semana para 2 pessoas entre os atletas presentes na 

entrega de prémios 
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Artº 8º - Entradas 
 
As   entradas   serão   divulgadas   na   página   oficial   do CCD Ases do 
Pedal  (https://www.asespedal.net/gest2017/index.php/inscritos/entradas-trofeu-tiro.html) e 
no portal FPT na quarta-feira anterior à competição. 
  
 
 
 
 
 
 
NOTA: Para qualquer esclarecimento adicional contactar o CCD Ases do Pedal , exclusivamente 
por endereço eletrónico asespedal@asespedal.net. 
 
 
OS ASES DO PEDAL VÃO DISPONIBILIZAR TRANSPORTE PARA OS ATIRADORES DA REGIÃO DE LISBOA 
- BREVEMENTE DAREMOS MAIS INFORMAÇÃO. 
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