BOLETIM OFICIAL
II JOGOS DE VERÃO DAS CAIXAS DOS ADVOGADOS DO BRASIL 2018
Modalidade: Tiro ao Alvo
Categoria: Misto
A Comissão Organizadora dos II Jogos de Verão, leva ao conhecimento dos participantes as
normas e orientações com as quais será realizada a competição, a saber:
1 – A competição será realizada no Clube de Tiro de Vila Velha – Rua dos Golfinhos, 77 – Retiro
do Congo – Vila Velha –ES, com as seguintes orientações:
2 – A competição será realizada na categoria Mista, e todos os atletas inscritos deverão se
apresentar no dia 11/01/2018 – Quinta Feira, às 09h00 ao Coordenador da modalidade, para
identificação e receber as orientações específicas sobre a competição.
3 – Antes do início da competição o atleta deverá se identificar ao mesário com sua carteira de
advogado expedida pela OAB.
4 - Será disponibilizado uma Van para transporte dos participantes ao local da competição, com o
veículo saindo às 08h00 do Clube Álvares Cabral.
5 – A competição será com armas calibre .22, que serão fornecidas pela organização, e
acontecerá em baterias nas distâncias de 10 metros e 15 metros, com as opções INDIVIDUAL e
POR EQUIPES (duplas).
6 – Inicialmente os atiradores, seguindo ordem de chamada aleatória ou feita por sorteio pelo
árbitro geral ( Instrutor Videira ou outro por ele indicado), executarão os tiros da série individual,
sendo 05 (cinco) na distância de 10 metros e 05 (cinco) na distância de 15 metros.
7 – Encerrada a competição individual, os atiradores das equipes que tenham inscrito
ANTECIPADAMENTE mais de um atirador, indicarão ao árbitro geral a composição das duplas para
a competição POR EQUIPES.
8 – Ao se apresentar para a competição por equipes, os atiradores definirão quem vai atirar na
linha dos 10 metros e, como consequência, o outro atirará da linha de 15 metros.
9 – Não será permitido:
a) Formar dupla com atirador de outra equipe;
b) Participar em mais de uma dupla;
c) Fazer inscrição no local e na hora da competição.
10 - A premiação será realizada na SEXTA FEIRA – 12/01, às 19h00, no palco instalado próximo das
quadras de vôlei de praia do Clube Álvares Cabral.
11 – Os casos porventura omissos serão resolvidos na hora e no local pelo árbitro/coordenador.
Vitória-ES, 10 de janeiro de 2018.
Comissão Organizadora

