Tiro Com Arco Sala –V Torneio CAMadeira
2010
Domingo, 07 de Novembro 2010 – 9h30
Pavilhão da Portugal Telecom – Cancela
5.ª Prova pontuável para o Campeonato Regional 2010 – Sala
Arco Recurvo
O Clube Aventura da Madeira está a organizar o “V Torneio CAMadeira 2010”, que
constitui a quinta prova pontuável para o campeonato regional de Tiro Com Arco
Sala 2010 - Arco Recurvo. Este evento está aberto a todos os interessados, com ou
sem experiência, existindo uma categoria aberta de promoção/iniciação da
modalidade.
Informações
-Serão utilizados Arcos Recurvos exclusivamente;
-A competição no escalão Seniores Masculinos e Seniores Femininos é constituída
por quatro séries de aquecimento e vinte séries para pontuação (três flechas por
série), com alvos simples de 40cm, a 18 metros;
-A prova no escalão Promoção é constituída por quatro séries de aquecimento e
vinte séries para pontuação (três flechas por série), com alvos simples de 40 cm, a
10 metros;
-Os tempos de cada série serão cronometrados. Assim os arqueiros terão 20
segundos após a 1.ª chamada (dois apitos) para se preparar para atirar, findo este
tempo é dado o sinal para iniciar os disparos (um apito), depois têm 2 minutos para
atirar as três flechas da série. Será indicado, o início dos últimos trinta segundos do
período de 2 minutos.
-Os participantes só poderão entrar na prova utilizando calçado desportivo com sola
de borracha.
-A organização disponibiliza todo o equipamento necessário mediante o pagamento
de uma taxa extra.
Programa
Domingo, 07 de Novembro de 2010
09H30 – Concentração dos Participantes no pavilhão da PT na Cancela/verificação
do material.
10h15 – Início da competição
13h00 – Fim
Categorias de Competição
- Seniores Masculinos
- Seniores Femininos

Categorias abertas
- Promoção
Data limite de inscrições – 5 de Novembro (até às 24h), depois desta data
as inscrições estão condicionadas à disponibilidade de material.
As inscrições deverão ser endereçadas ao Clube Aventura da Madeira para os
seguintes contactos:
-Email: arcocamadeira@gmail.com;
-Por SMS para o telemóvel 962837491.
-Indicar o nome, data de nascimento, o tipo de inscrição (Sócio, não sócio,
com ou sem material). Caso não seja possuidor de material próprio deverá
indicar se é destro ou esquerdo.

Taxa de Inscrição
Com Material
Sócios/Federados CAMadeira/Sócios Clube PT – 2 €
Não Sócios CAMadeira – 3 €
Sem Material
Sócios/Federados do CAMadeira/Sócios Clube PTelecom– 3 €
Não Sócios CAMadeira – 4 €

