Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal
Fundada em 1981
Filiações:
CDP – Confederação do Desporto de Portugal
COP – Comité Olímpico de Portugal
IAU – International Armbrustschutzen Union
IBEP – International Bowhunter Education Program
IFAA – International Field Archery Association
WCSA – World Crossbow Shooting Association
HDM-IAA – HDH International Archery Association
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TAÇA de PORTUGAL de TIRO com BESTA 2016 TROFÉU HÉLIO MECA

Clubes Associados Colectivos
Todos os Atletas
3 de Fevereiro de 2016
Esclarecimentos adicionais
1- A Taça de Portugal de Tiro com Besta, no ano de 2016, coincide com o Mundial em Idanha-aNova;
2- Para classificação o atirador tem de estar inscrito na FABP e inscrito no WCC;
3- A inscrição dos atiradores da FABP faz-se no mesmo formulário de inscrição internacional e com a
transferência do pagamento da forma indicada;
4- Como incentivo à participação, os atiradores da FABP beneficiam da isenção de pagamento no
Open Forest, apenas pagando a inscrição do WCC 3D (só pagam €80 em vez de €140);
5- Como incentivo extra à participação de atiradores da FABP, os jantares comprados préviamente
terão um custo reduzido (só pagam €8 em vez dos €13 cobrados a outros atiradores);
6- Todos os atiradores da FABP inscritos no WCC estão automáticamente inscritos no Open Forest e
na Taça de Portugal de Tiro com Besta;
7- A pontuação final será obtida pelo somatório dos pontos obtidos na melhor pontuação do atirador
no Open Forest e no WCC 3D (melhor pontuação de um dos dois percursos de Forest a somar com a
melhor pontuação de um dos dois percursos 3D);
8- A Taça de Portugal de Tiro com Besta / Troféu Hélio Meca será atribuída ao atirador da FABP que
obtenha maior pontuação absoluta no somatório dos melhores resultados como descrito acima,
independentemente da Classe etária, género e categoria ou estilo de besta com que compita.
A Direcção da FABP
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