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COMPLEXO DE TIRO DE FERVENÇA 

Barcelos, 08 e 09 de Julho de 2022 



REGULAMENTO 

 
1. Definição 

Com a realização do “III Grande Prémio MLAIC Visconde de Fervença” pretende 

o Clube de Tiro de Fervença, assessorado pelo seu congénere e Irmão Galego, Clube 

de Tiro Olímpico Cernadiñas Novas, prestar homenagem ao grande atirador 

barcelense Carlos Alberto Machado Pais de Araújo Felgueiras Gayo, 1º visconde 

de Fervença, Senhor que foi da Casa que ainda hoje serve de morada a esse clube. 

 
2. Tipologia da prova 

O “III Grande Prémio MLAIC Visconde de Fervença” será aberto a 

atiradores nacionais, comunitários e estrangeiros. 

 
3. Regulamento 

O “III Grande Prémio MLAIC Visconde de Fervença” estará subordinado à 

regulamentação internacional MLAIC, consultável em http://mlaic.org/who-we- 

are/constitution-rules/ 

 
4. Disciplinas 

a) O “III Grande Prémio MLAIC Visconde de Fervença” disputar-se-á em todas 

as disciplinas de precisão do MLAIC, 

b) As disciplinas de tiro aos pratos, Lorenzoni e Manton, disputadas em 25 

pratos, ficam condicionadas ao número de inscrições. 

 
5. Prémios 

a) A todos os Atletas inscritos será atribuído um Prémio Utilitário; 

b) Aos três primeiros classificados de cada disciplina serão atribuídas, 

respetivamente, a Medalha Dourada, a Medalha Prateada e a Medalha 

Cobreada. 

c) Ao vencedor absoluto do “III Grande Prémio MLAIC Visconde de Fervença” 

será atribuído um troféu em prata. 

 
6. Atribuição de Prémios 

a) Somente serão atribuídos prémios nas disciplinas em que se inscrevam, pelo 

menos, quatro atletas 

d) As Medalhas serão atribuídas aos Atletas que, em cada disciplina, atinjam a 

maior pontuação. 

e) O “III Grande Prémio MLAIC Visconde de Fervença” será atribuído ao Atleta 

que somar o maior número de pontos em três modalidades por si pré 

escolhidas, aquando da sua inscrição. 

 
7. Inscrições 

As inscrições no “III Grande Prémio MLAIC Visconde de Fervença” deverão 

ser efetuadas, até ao dia 25 de Junho, através do e-mail do CTF 

ctfervenca@gmail.com 

 
8. Custo de inscrições 

a) Nas disciplinas de precisão é de 10€ para a primeira e de 5€ para cada uma 

das outras. 

b) Nas disciplinas de tiro aos pratos é de 15€. 

c) No Jantar de Entrega de Prémios é de  27,50€. 
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