
TIRO ÀS HÉLICES 
CORPO NACIONAL DE JUÍZES (ÁRBITROS E DELEGADOS DA FPTAC) 

7ª ACÇÃO DE FORMAÇÃO - 2014 

No Tiro às Hélices o ajuizamento assume particular importância como componente fun-
damental na garantia da verdade desportiva de uma competição. Actualmente, o ajuiza-
mento é garantido pelos Árbitros e pelos Delegados, designados pela FPTAC, de entre os 
membros do Corpo Nacional de Juízes de Tiro às Hélices. 

Sábado, 31 de Maio / Clube Industrial de Pevidém 
 

09:45 horas: Confirmação das presenças 
10:00 horas: Introdução e Análise do Regulamento 

11:00 horas: Teste de Avaliação 
 

Orientação 
Ricardo André do Vale 

Filipe Cunha Guimarães 
 

Os interessados deverão preencher e enviar via fax este formulário para a FPTAC 
Fax: 214 126 162 até  às 12:00 horas de Sexta-feira, 30de Maio 2014 

O Regulamento de Tiro às Hélices actualmente em vigor, pode ser obtido nos Clubes federados ou no sítio oficial da FPTAC, em: 
 www.fptac.pt/regulamentos.htm 

Os Clubes federados com intervenção no âmbito  do Tiro às Hélices, por serem os melhores conhe-
cedores das exigências relacionadas com o ajuizamento desta disciplina, deverão assumir, relati-
vamente à presente acção de formação, uma acção determinada no sentido de promoverem o 
maior número possível de inscrições, por forma a que aquelas tarefas possam ser harmoniosamen-
te distribuídas por um leque mais alargado de juízes. 

Nome Completo: 

Data de Nascimento: 

Morada: 

Telefone para contacto rápido: 

Clube que representa: 

Inscrição 

NOTA IMPORTANTE: Ao inscrever-se, o candidato a membro do Corpo Nacional de Juízes de Tiro às Hélices 
assume a sua disponibilidade para o desempenho das funções de árbitro e/ou delegado da FPTAC, sempre que 
para tal for solicitado, no âmbito do planeamento que vier a ser traçado. 

POR OCASIÃO DA 4ª CONTAGEM DO CAMPEONATO DE PORTUGAL DA PRESENTE ÉPOCA, A  
FPTAC REALIZARÁ A 7ª ACÇÃO DE FORMAÇÃO, DE ACORDO COM O SEGUINTE PROGRAMA: 
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