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TROFÉU FPT
ARMA CURTA DE RECREIO A 25M

Artigo 1º
Objectivo
O Troféu FPT Arma Curta de Recreio a 25m tem como objectivo a promoção do

tiro desportivo com pistolas e revólveres de pequeno calibre.
Artigo 2º
Provas e Prémios

1. O Troféu realizar‐se‐á anualmente e será integrado no Calendário Oficial de
Provas da FPT.

2. O Troféu será constituído por cinco provas, a realizar em conformidade com o
Regulamento de Provas com Arma Curta de Recreio a 25m da FPT.

3. A prova será disputada nos escalões Homens Juniores, Senhoras Juniores,
Homens Seniores, Senhoras Seniores, Homens Veteranos e Senhoras Veteranas.

4. Haverá uma classificação individual e outra por equipas.

5. A classificação individual e por equipas, será obtida pela soma da pontuação das
três melhores provas.

6. Para a classificação por equipas, contam os resultados obtidos pelas equipas de
cada Clube, independentemente dos atletas que as compõem em cada prova.

7. As equipas de Clube, para cada prova, serão inscritas previamente a cada uma
das provas.

8. São distribuídos prémios individuais e colectivos aos três primeiros classificados
do Troféu, desde que haja pelo menos cinco atletas ou equipas inscritos,

respectivamente, em cada escalão; no caso de só haver quatro inscrições
individuais ou por equipas, por escalão, só serão atribuídos prémios,

respectivamente, aos primeiros dois atletas e equipas; se houver apenas três
inscrições de atletas ou equipas, por escalão, só serão atribuídos prémios,
respectivamente, ao primeiro atleta ou equipa.

9. Em caso de empate no ranking final do Troféu, para os três primeiros lugares,
este será desfeito segundo os critérios:

a) Maior nº de 10 centrados nas três melhores provas;

b) A pontuação mais alta na melhor prova, contemplando os 10 centrados;

c) A segunda pontuação mais alta nas duas melhores provas, contemplando os
10 centrados;

d) Realização de séries de 5 tiros em 5 minutos, precedidas de uma única série

de ensaio em 5 minutos, até ser quebrado o desempate, imediatamente após o
final da última prova do Troféu. Se algum dos atiradores não estiver presente
na prova, considera-se quebrado o desempate a favor do atirador presente.
Artigo 3º
Mestre Atirador de Arma Curta de Recreio a 25m

O título honorífico de Mestre Atirador de Arma Curta de Recreio a 25m é

conferido aos atiradores que, em qualquer das provas constituintes do Troféu FPT

Arma Curta de Recreio a 25m, obtenham uma pontuação igual ou superior a 275
pontos.

Artigo 4º
Atletas
Podem participar nas provas todos os atletas inscritos na FPT que tenham a sua

situação regularizada e a atinente Licença Federativa.
Artigo 5º

Taxas e Prazo de Inscrição
1. A Taxa de Inscrição dos atletas em cada uma das provas do Troféu FPT Arma
Curta de Recreio a 25m, é de €15,00.

2. Cada Equipa que se inscrever no Troféu pagará a taxa de €15,00.

3. As inscrições nas Provas são efectuadas via Portal FPT nos prazos determinados
para o evento.

Artigo 6º
Casos omissos
Aos casos omissos no presente Regulamento, são aplicáveis subsidiariamente o

Regulamento de Provas ISSF da FPT e o Regulamento de Organização de Provas da
FPT.

Artigo 7º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor, na data da sua publicação na página

oficial de internet da FPT.

