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1. GRANDE PRÉMIO DE
CAMPEONATOS NACIONAIS

VETERANOS

–

PROVAS

NACIONAIS,

1. Composição
O Grande Prémio de Veteranos será composto pelas provas seguintes:
• Provas nacionais a definir em função da dotação financeira da FPE;
• Campeonato Nacional de Seniores (de acordo com os estatutos da FPE em
vigor)
2. Sistema de Pontuação
O Ranking de Veteranos iniciar-se-á com a pontuação das provas da época
anterior, com atualização após as competições.

Classificação

1º
2º
3º
5º a 8º
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17º a 32º
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Nacionais
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8
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2

Campeonato
Nacional
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6
3

3. Categorias Veteranos
Categoria 1 – (40-49 anos)
Categoria 2 – (50-59 anos)
Categoria 3 – (60 ou mais)
As categorias são válidas para todas as armas/géneros.

4. Fórmula Competitiva
As provas de preparação (no caso de existirem) serão disputadas pelo mínimo por 6
atletas/escalão/arma/género e comportarão uma volta de poules, seguida de
Eliminação Directa.
Os Campeonatos Nacionais serão disputados por um mínumoi de sete atletas.
Os Campeonatos Nacionais e provas do circuito de veteranos poderão comportar uma
fórmula que agregue os vários atletas de diferentes categorias afim de obter o número
mínimo para a realização da competição.
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ESCALÃO

POULES/TEMPO

ELIM. DIR./TEMPO(min)

Prolong

EQUIPAS

CATEGORIA 1

5 Toques – 3
min.

15 toques – 3+3

1 min.

5 Toques

CATEGORIA 2

5 Toques – 3
min.

10 toques – 3+3

1 min.

5 Toques

CATEGORIA 3

5 Toques – 3
min.

10 Toques – 3+3

1 min.

5 Toques

5. Participação Internacional
A selecção de Atiradores para as Competições Internacionais (individual ou
equipas), Campeonatos do Mundo ou Campeonatos da Europa será efectuada
sob proposta do Departamento Técnico e sancionada pela Direção da FPE, de acordo
com o regulamento de selecções da FPE.
Os atiradores não seleccionados pela FPE podem participar nas competições
internacionais – Veteranos - desde que os seus Clubes o solicitem por escrito à FPE,
no prazo de 2 dias úteis após a publicação das convocatórias ou até 15 dias antes da
data da prova para os casos em que não exista participação de uma Selecção
convocada pela FPE, custeando todas as despesas inerentes.
Os atletas participantes em competições internacionais
Equipamentos Nacionais (em bom estado de conservação):
• Nos locais de competição e treino
• Nos contactos com a Comunicação Social

devem

utilizar

os

6. As pré-inscrições para as competições nacionais deverão dar entrada na
F.P.E., por correio, correio electrónico ou Fax, até à 3ª feira anterior à data da prova.
Assim, não serão aceites inscrições por telefone;
7. Quaisquer outras matérias, omissas no presente regulamento, serão objecto de
análise e decisão por parte da F. P. E.
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