01, 2 e 3 de Julho 2022

REGULAMENTO DO I OPEN
1.

INTRODUÇÃO
O Open, é uma prova Organizada pelo CTF, com apoio dos Clubes, CTGaia e
acrFM, inscrita no calendário de provas da Federação Portuguesa de Tiro, prova
do Calendário Nacional de Ranking da FPT, aberta a atiradores nacionais e
estrangeiros inscritos nas respetivas federações de tiro, em representação dos
seus Clubes/Países.

2.

FINALIDADE E OBJECTIVOS DO TORNEIO
O Open tem por objetivos e finalidade:
a) Estimular e incentivar a prática desportiva ao nível do Tiro Desportivo, através
de uma ampla divulgação do tiro de precisão.
b) Promover o intercâmbio desportivo, cimentando uma maior e melhor relação
desportiva entre dirigentes, atletas que promovem a prática do tiro desportivo,
consolidando os laços de amizade e conhecimento, entre os intervenientes
oriundos de diversas regiões e Países.
c) Contribuir para a promoção e divulgação turística da Região Norte , em particular
do Concelho de Barcelos.

3.

ESPECIFICAÇÃO
a) Data
1, 2 e 3 de Julho de 2022.
b) Local
Complexo de Tiro de Fervença,
Rua Visconde de Fervença, 140/140
4755-235 Gilmonde – Barcelos – Portugal
Coordenadas; 41°29'59.0"N 8°39'21.7"

c) Disciplinas a Disputar
Pistola de Percussão Central (PPC 25m)
Pistola Sport (P25m)
Pistola Standard (PStd 25m)
Pistola 50m (P50)
Pistola de Ar Comprimido (P10m)
Carabina de Ar Comprimido (C10m)
Carabina CCart (C10m)

d) Participantes
Individuais
•
•
•
•
•
•

PPC – Homens;
PSpt - Senhoras, Homens;
PStd – Homens e Senhoras;
P10m – Homens e Senhoras e Juniores;
C10m – Homens e Senhoras e Juniores;
CCart – Homens e Senhoras;

e) Inscrições
Preço da Inscrição
Inscrição Individual
• Homens e Senhoras 15 €- p/disciplina bala
• Homens e Senhoras 10€ - p/disciplina AC
Data / hora do fecho das inscrições 24H00 do dia 20 de Junho de 2022 para atletas
estrangeiros.
Calendário das provas (o calendário, bem como o respetivo horário será
divulgado, em simultâneo, com a listagem das entradas dos atletas, na Quartafeira dia 29 de Junho de 2022
Sexta-feira, dia 01 de Julho
• Tarde e Noite
Pistola Ar Comprimido / Carabina de Ar Comprimido
Sábado, dia 02 de Julho
• Manhã
Pistola Standard
Pistola Ar Comprimido / Carabina de Ar Comprimido

•

Tarde
Pistola Ar Comprimido / Carabina de Ar Comprimido
PPC/P25
Domingo dia 2 de Maio
• Manhã
Pistola 50m
f) Prémios e troféus
Os prémios a atribuir no I Open são os seguintes;
Individuais.
1º, 2º e 3º medalha .
Troféu Cidade de Barcelos para o atleta que no somatório de três provas (PPC + P Std +
P10) obtiver melhor pontuação, em caso de empate prevalece a prova de P10, e se ainda
persistir o empate, será resolvido de acordo com o regulamento ISSF para os
desempates na Disciplina.
A organização reserva-se o direito de proceder a ajustamentos pontuais, na lista final de
distribuição de prémios, assim como ao tipo, ou mesmo introduzir ou retirar prémios
sem aviso prévio.
4.

CARACTERIZAÇÃO
a) Serão aplicados os regulamentos da ISSF.
b) A arbitragem do Open será efetuada por Juízes Árbitros, Nacionais convidados
e reconhecidos pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Tiro.
c) As inscrições são feitas da seguinte forma;
d) Atletas estrangeiros - https://forms.gle/VsZEezphYdfhEBSP8
e) Atletas Nacionais – Portal da FPT
f) Face à limitação de horários disponíveis e capacidade das infra-estruturas de
tiro, em algumas das disciplinas as inscrições são limitadas, pelo que a
Comissão Organizadora, poderá ser obrigada a cancelar as que ultrapassem os
seguintes quantitativos:
PPC / P Spt - max. 40 atletas
P Std - max. 40 atletas
P50 – max. 30 atletas
P10m e C10m - max. 60 Atletas

g) Após o fecho das inscrições, a comissão Organizadora do Torneio, consolidará

toda a calendarização da prova e disponibilizará toda a informação.
5. ENTREGA DE PRÉMIOS
a) Distribuição de prémios será feita no final de cada prova.
Alojamento e transportes
Todas as questões relacionadas com o alojamento e transporte dos atiradores são da
responsabilidade dos respetivos Clubes e / ou Atiradores.

