CURSO DE TIRO DE PRECISÃO COM ARMAS DE POLVORA PRETA
(CURSO HOMOLOGADO PELA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO)

O Clube Português de Tiro Prático e de Precisão irá realizar nos dias 6 e 7 de
Fevereiro 2010 (das 9’30 às 17’00), nas instalações do Corpo de Tropas
Comando, um Curso de Tiro com Armas de Pólvora Preta.
O Curso será ministrado por formadores credenciados pela
Federação Portuguesa de Tiro e constará de dois módulos (um
teórico e outro prático) e de uma avaliação de conhecimentos .
O Curso, que tem como objectivo a preparação de atiradores
para competir em provas de tiro reguladas pelo MLAIC,
aborda de forma sistemática os seguintes assuntos:
• Utilização da pólvora preta nas armas de fogo, segurança,
armazenagem, etc;
• Tipos de armas e os diferentes sistemas de ignição;
• Componentes e métodos de carga;
• Em carreira de tiro, os formandos em grupos de 2/3 e
acompanhados de monitores, executarão a carga e o tiro,
com vários tipos de armas.
Condições de Inscrição:
Ser detentor de LF B ou C actualizada, conhecer a legislação
pertinente sobre armas de fogo, os regulamentos da FPT e MLAIC.
Durante a formação prática ter protecção visual e auditiva.
Nos termos do Regulamento da FPT em vigor, para participar em
provas com armas de pólvora preta, os formandos deverão
frequentar o curso com aproveitamento e serem detentores da
Licença B actualizada.
Custo de inscrição: 100€ (Cem Euros) para sócios do CPTPP
140€ (Cento e quarenta Euros) para não sócios
Data limite para recepção das inscrições : 29 de Janeiro de 2010
As inscrições são confirmadas com o pagamento, que deverá ser
efectuado até 29 de Janeiro para a sede do CPTPP ou por
transferência bancária.
O Curso será limitado a 8 (oito) Atiradores, estando previsto para
breve, se a procura assim o determinar, novos cursos.

Contactos:
Rua Manuel Ribeiro de Pavia Nº1 – Adm.
Telefone / Fax : 214750341
NIB : 003300000004154178462
E-mail:info@cptpp.com

2700-547 Amadora

