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SOCIEDADE DE TIRO Nº2 DE LISBOA 
 “ANTIGO GRUPO PÁTRIA” 

FUNDADO EM 03/09/1893 
COMENDADOR DA ORDEM MILITAR DE CRISTO 

MEDALHA AO MÉRITO DESPORTIVO, DESPACHO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO NACIONAL DE 09/11/1993 
 
 
 
 

 
 

TORNEIO CARABINA DE RECREIO ST2 - 2017 
 

PROGRAMA 
 
A Sociedade de Tiro Nº 2 de Lisboa (“Antigo Grupo Pátria”), vai realizar novamente, um Torneio de 
Carabina de Recreio, aberto a todos os Clubes e Atiradores Federados na FPT, constituído por 2 
Provas que terão lugar nos dias 29 de Outubro (Domingo) e 18 de Novembro (Domingo) de 2017, na 
Carreira de Tiro do Complexo Desportivo Nacional do Jamor (Estádio Nacional). 
 
As Provas serão homologadas pela FPT para Manutenção das Licenças Federativas “A” e “D”, 
bastando para tal participar em 1 delas e para obtenção de mínimos para Licença Federativa B e C 
sendo obrigatório participar em 2 Provas e obter, pelo menos: 
 

 Lic. B Lic. C  Lic. A e D 
Carabina Deitado 500 pontos 520 pontos  # 
Carabina de Pé 480 pontos 500 pontos  # 

 
# Para Manutenção das Licenças Federativas “A” e “D”, não é necessário obter mínimos. 
 
Segundo o Regulamento de Licenças Federativas, a obtenção das Licenças B e C, obriga à participação 
em Provas Oficiais durante 2 anos consecutivos, para cada uma delas. 
 
O Torneio será constituído por 2 Provas de 60 Tiros, a 1ª na posição Deitado, e a 2ª na posição de Pé, 
sendo a Classificação obtida pelo somatório das 2.  
 
REGULAMENTO – Provas de Tiro com Carabina de Produção, (de origem), de Calibre .22 LR, com alça 
aberta, sem coronha anatómica, sem apoios de mão, sem acessórios especiais de pontaria e sem 
alterações. É permitido o uso de bandoleira na Posição “Deitado”. 
 
Não são permitidos Fatos de Tiro (casaco e calças), nem sapatos de Tiro. É permitido utilização de 
“Luva”. 
É obrigatório trazer Cartão da FPT, Porte de Arma de Tiro Desportivo, Livrete da Arma e Seguro de 
Responsabilidade Civil. Só são permitidas Munições com projéctil de chumbo e velocidade standard, 
não sendo admitidas quaisquer outras (encamisadas, cobreadas, “hollow-point”, de alta velocidade, 
subsónicas ou “magnum”). É obrigatória protecção ocular e auricular (óculos de Tiro conforme as 
disposições vigentes na ISSF -medidas das “palas” - ou simplesmente óculos de correcção ou de Sol e 
supressores de som -auscultadores). É permitida utilização de óculo de longo alcance. 
A 1ª Prova (29/10) será constituída por 60 Tiros a 50m (6 séries de 10 Tiros em Alvo de Precisão para 
25m), na Posição “Deitado”. Número de Tiros de ensaio ilimitado. O tempo de duração de Prova é de 
1H15M. 
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A 2ª Prova (18/11) será constituída por 60 Tiros a 50m (6 séries de 10 Tiros em Alvo de Precisão para 
25m), na Posição de “Pé”. Número de Tiros de ensaio ilimitado. O tempo de duração de Prova é de 
1H15M. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO -- Não haverá classificação por Escalões nem Categorias, havendo apenas 
Classificação Individual mista, englobando Homens e Senhoras. A Classificação Final será a obtida 
pelo somatório das pontuações das 2 Provas. 
 
As Equipas serão constituídas pelos três Atiradores de cada Clube participante melhor classificados 
no somatório das 2 Provas, podendo, portanto, ser mistas. 
 
 
 
PRÉMIOS – Será atribuído Troféu ao melhor classificado no somatório das 2 Provas. 

Será atribuída Medalha Oficial da ST2 aos 10 melhores classificados. 
Será atribuído Medalhão Oficial da ST2 a todas as Equipas participantes. 

 
 
HORÁRIO DAS PROVAS -- As Provas terão início às 09H00, podendo haver mais “entradas”, caso o 
número de Atiradores o justifique.  
 
TAXA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL – 15 Euros por Prova. 
 
 
INSCRIÇÃO DE EQUIPAS GRATUITA 
 
 
As inscrições deverão ser efectuadas através Portal da FPT.  
 
As Provas serão dirigidas por Árbitros indicados pela ST2 e convocados pelo Conselho de Arbitragem 
e serão disputadas de acordo com os Regulamentos da I.S.S.F. e da F.P.T. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Júri das Provas. 
 
A Sociedade de Tiro Nº 2 de Lisboa declina qualquer responsabilidade por acidentes que possam 
ocorrer durante a realização do Torneio provenientes de má utilização do Armamento ou 
Equipamentos, recomendando vivamente aos Clubes participantes que verifiquem se os seus 
Atiradores têm o Seguro Desportivo válido. 
 
A distribuição de Prémios terá lugar em dia e local a indicar. 
 
 
Júri das Provas:  Delegados do Conselho de Arbitragem 
 
 
Director das Provas:  Eduardo Santos 
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