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Circular n.º 01/2019 
 

Treinos nos Alvos Eletrónicos - Carreira de Tiro de 10 mts do Jamor 
 
Exmos. Srs., 
 
No último trimestre de 2018, a F.P.T. instalou 20 novas linhas eletrónicas na carreira de tiro de 10m 
do Jamor e reinstalaram-se as 10 linhas existentes. Esta melhoria permitiu realizar as primeiras 
competições em Alvos Eletrónicos (AE) nas disciplinas olímpicas de ar comprimido em Portugal.  
 
Por forma a proporcionar as melhores condições para o treino e a prática das disciplinas de pistola e 
carabina a 10m a todos os atletas, informamos que estão autorizados os treinos nos alvos 
eletrónicos na CT10m do Jamor, estando a utilização dos mesmos sujeita às seguintes condições: 
 

1) Os alvos estarão disponíveis para treinos nos seguintes horários: 
a) Terças das 14h às 18h; Quintas das 10h às 18h; Sextas das 10h às 14h. 
 

2) Os atletas que pretendam treinar nos alvos eletrónicos, devem fazer a sua inscrição no Portal 
da F.P.T., registando no campo “Observações” o horário em que pretendem treinar; 
 

3) A utilização dos alvos eletrónicos terá um custo de 2,00€ por hora, 5,00€ pelo período da 
manhã ou da tarde (10-14h e 14-18h) e 8,00€ por dia (8h); 
 

4) Para os atletas estrangeiros praticantes de tiro desportivo e não filiados na F.P.T., o custo de 
utilização dos alvos é de 5,00€ por hora ou 30,00€ por dia; 
 

5) A utilização dos alvos eletrónicos deverá ser coordenada/supervisionada com os funcionários 
da F.P.T., presentes na CT do Jamor (Acácio Tavares / Pedro Moreno); 
 

6) Os atletas que integram as Seleções Nacionais de ISSF estão isentos do cumprimento das 
condições referidas nos números anteriores; 
 

7) As condições anteriores são independentes e adicionais às obrigações que os atletas estão 
sujeitos à entrada na portaria das instalações pelo segurança. Ou seja, identificação e o 
respetivo pagamento ao IPDJ e/ou outras; 
 

8) Os atletas que nunca tenham atingido os 480 pts em provas de PAC, não deverão treinar nos 
alvos eletrónicos. É também proibido o uso de carabinas de cano articulado. 

 
 
Lisboa, 17 de janeiro de 2019 

 
O Presidente, 

José Marracho 
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