
1ª CONTAGEM DO CAMPEONATO DE PORTUGAL  

CLUBE DE TIRO DO VALE DAS PEDRAS 
 

03 / 04 DE OUTUBRO DE 2020 

5 Percursos Competitivos 
CONTROLE DE EQUIPAMENTO: 8:00h 

INÍCIO DA PROVA: 9:00h 

Seniores, Veteranos e Senhoras: 5€ + 5€ por Pista 

Juniores: Gratuito + 5€ por Pista 

Equipas de Clube (3/4 atiradores): 20€ 

DESEMPATES: 
Desafio Paralelo à melhor de três 

Inscrições a enviar pelos Clubes Federados para a FPTAC via: 
Email: webmaster.fptac@gmail.com Fax: 214 126 162  

até às 12:00 horas de QUINTA-FEIRA, 01 de  Outubro  de 2020 

VIGORAM O REGULAMENTO DE PERCURSO DE TIRO PRÁTICO DE CAÇA 
E NORMAS OFICIAIS FPTAC 2020 

PRÉMIOS DA RESPONSABILIDADE DA FPTAC 
 

Seniores – 3 Medalhas por cada divisão 
Juniores - 3 Medalhas por cada divisão 
Senhoras - 3 Medalhas por cada divisão 
Veteranos - 3 Medalhas por cada divisão  

 
= Sorteio de uma caixa de 250 cartuchos entre todos os participantes =  

INFORMAÇÃO: 
A prova só será realizada com participação mínima de 10 atletas inscritos. 



Plano de Contingência Covid-19 
Prova 1ª Contagem Campeonato Nacional PTPC 
Dias 3 e 4 de outubro – Clube Vale das Pedras 

 
Pretende-se dar continuidade à atividade desportiva PTPC enquadrada segundo o plano de contingência 
da FPTAC, doença por coronavírus, e também de acordo com a orientação da DGS-covid19 desporto e 
competições desportivas. 
 
A apresentação e aplicação deste plano permitirá mitigar os riscos de todos os participantes neste evento 
desportivo, relativos á pandemia covid19. 
 
Contexto de Competição 
Dentro do recinto carreiras de tiro, campos de tiro, e da box de tiro para execução dos exercícios, estão 
definidos os fluxos de circulação, nomeadamente de entrada e saída dos atletas, evitando-se desta forma 
cruzamentos de pessoas. 
 
Os exercícios de tiro projetados para esta competição são de execução simples, sem necessidade de tocar 
adereços de pista ou quaisquer outros objetos.  
 
Durante o Controlo de equipamento a equipa de arbitragem deve obrigatoriamente usar luvas, devendo 
todas as correções no equipamento, que forem necessárias fazer para enquadramento de divisão 
declarada, ser da responsabilidade do atleta. 
 
As folhas de controle de equipamento ficam na posse da equipa de arbitragem, que as transporta para a 
pista seguinte. 
 
Todas as pessoas presentes na área da carreira de tiro devem guardar uma distância mínima de 2 metros 
entre si. 
 
Nas áreas de segurança apenas é permitida a presença de um atleta de cada vez.  
 
Estarão disponíveis em cada uma das duas boxes de tiro 2 dispensadores de álcool gel, que serão 
reabastecidos quando necessário. 
 
Estarão disponíveis em cada uma das duas boxes de tiro 2 recipientes com sacos de plástico para 
colocação de máscaras descartáveis usadas. 
 
Competição 
Uso obrigatório de máscara durante a permanência na carreira de tiro, com exceção durante a execução 
dos exercícios. 
 
A máscara será removida a quando no início do exercício e recolocada após a conclusão do mesmo. 
 
É da responsabilidade do atleta dotar-se da quantidade necessária de máscaras para poder completar a 
prova. 
 
A equipa de arbitragem deve usar máscara, viseira e luvas durante a permanência na CT. 
 
As esquadras serão compostas por 5/6 atletas. 
 



Durante a execução do walktrough, os atletas devem garantir uma distância mínima de 4 metros entre si, 
cumprido com os circuitos de sentido definidos sem cruzamentos. 
 
O sentido de circulação dos atletas dentro do espaço destinado ao tiro será sempre da esquerda para a 
direita. 
 
Está dispensada a assinatura do atleta nas minutas de pontuação. 
 
No registo, quer informático quer em papel, o atleta apenas terá acesso visual a sua pontuação. O atleta 
ou outro atleta delegado por si pode tirar fotografia da pontuação. 
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ANEXO 1 – Modelo de Termo de Responsabilidade 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do documento de identificação n.º ______________, agente 

desportivo federado da modalidade de ________________ no clube _____________________________, declaro por 

minha honra, que: 

1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas 

gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e durante a prática 

desportiva, designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre 

que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de máscara; 

2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas 

autoridades de saúde; 

3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, 

durante a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em particular, nas 

vésperas e no dia do treino e competição; 

4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com 

indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem como 

da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade 

respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do meu agregado familiar; 

5. Aceito submeter-me aos testes laboratoriais para SARS-CoV-2 determinados pela equipa médica do 

meu clube, federação ou pelas Autoridades de Saúde; 

6. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de sensibilização de 

todos os agentes desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19. 

 

____ de _____________ de 202__ 

 

Assinatura: ___________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação (no caso de agentes desportivos menores de idade): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

about:blank


ESQUADRA PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 PISTA 4 PISTA 5

0 16:00 16:00 16:30 17:30 18:00

ESQUADRA PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 PISTA 4 PISTA 5

1 09:00 09:00 09:30 10:30 11:00

2 10:00 10:00 10:30 09:00 09:30

3 11:00 11:00 11:30 12:00 12:30

HORÁRIO DE TIRO 04-10-2020

1ª CONTAGEM DO CAMPEONATO DE PORTUGAL - PERCURSO DE TIRO PRÁTICO DE CAÇA

CLUBE DE TIRO DO VALE DAS PEDRAS

03 / 04 DE OUTUBRO DE 2020

HORÁRIO DE TIRO 03-10-2020



PERCURSO DE TIRO PRÁTICO DE CAÇA

Pista 3 (Curta): Percurso Paralelo

Posição Inicial: Dentro da caixa A ou B, conforme demonstrado;
Prontidão da arma: Carregada, com segurança ativada, a apontar em frente;
Procedimento: Após o sinal sonoro, resolve a pista, não ultrapassando a área
delimitada. É obrigatório 1 recarregamento entre o 1º e o último tiro.
Alvos: 2 silhuetas grandes - 8 silhuetas pequenas
Pontuação: Mínimo de disparos – 10Máximo de pontos – 50
Munições: chumbo fino 7 a 8 24 a 28 gramas

A B
6 m

15 m



PERCURSO DE TIRO PRÁTICO DE CAÇA

Pista 2 (Curta): Percurso da Cegonha

Posição Inicial: Calcanhares na marca, conforme demonstrado;
Prontidão da arma: Descarregada e desmuniciada no armeiro;
Procedimento: Após o sinal sonoro, resolve a pista, não ultrapassando a área
delimitada. Alvos: 9 metálicos – 1 prato frangível – 2 non-shoot (cegonhas)
Pontuação: Mínimo de disparos – 10Máximo de pontos – 50
Munições: chumbo fino 7 a 8 24 a 28 gramas



PERCURSO DE TIRO PRÁTICO DE CAÇA

Pista 2 (Curta): Percurso da Cegonha

Posição Inicial: Calcanhares na marca, conforme demonstrado;
Prontidão da arma: Descarregada e desmuniciada no armeiro;
Procedimento: Após o sinal sonoro, resolve a pista, não ultrapassando a área
delimitada. Alvos: 9 metálicos – 1 prato frangível – 2 non-shoot (cegonhas)
Pontuação: Mínimo de disparos – 10Máximo de pontos – 50
Munições: chumbo fino 7 a 8 24 a 28 gramas



PERCURSO DE TIRO PRÁTICO DE CAÇA

Pista 1 (Curta)

Posição Inicial: Sentado, conforme demonstrado;
Prontidão da arma: Carregada, colocada à altura da cintura. (carrega a arma em pé e
só depois se senta).
Procedimento: Após o sinal resolva.
Alvos: 8 alvos metálicos
Pontuação: Mínimo de disparos – 8Máximo de pontos – 40
Munições: chumbo fino 7 a 8 24 a 28 gramas

A B



PERCURSO DE TIRO PRÁTICO DE CAÇA

Pista 1 (Curta)
Posição Inicial: Sentado, conforme demonstrado;
Prontidão da arma: Carregada, colocada à altura da cintura. (carrega a arma em pé e
só depois se senta).
Procedimento: Os primeiros alvos a atingir são os móveis.
Alvos: 5 metálicos – 2 móveis
Pontuação: Mínimo de disparos – 7Máximo de pontos – 55
Munições: chumbo fino 7 a 8 24 a 28 gramas

A

B
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