
 

 

 

 

 

 

 

A Associação de Caça e Pesca Alto Petrópolis (SOCAPESCA) e a Federação Gaúcha de 

Caça e Tiro (FGCT) convidam a todos os atiradores filiados às Federações e a outros afiliados à 

FITASC para participarem do GRAND PRIX BRASIL 2022 DE COMPAK SPORTING e OPEN ZOLI 

COMPAK SPORTING BRASIL 2022, que serão realizados de 16 a 20 de março de 2022, nas 

dependências da Sede Campestre do SOCAPESCA, Av. Mendanha, 3630 - Viamão - RS- Brasil. 

 

PROGRAMAÇÃO 

16 março quarta-feira Treinos     14:00h – 18:00h 

17 março quinta-feira Treinos     08:00h – 18:00h 

18 março sexta-feira Treinos     08:00h – 16:30h 

18 março sexta-feira  Cerimônia de Abertura   17:00h 

19 março sábado  1º dia de Prova - 100 Pratos  08:00h 

20 março domingo 2º dia de Prova - 100 Pratos  08:00h 

20 março domingo Entrega de Premiação e Cerimônia de Encerramento 

*Após a cerimônia de abertura, será servido um coquetel e a entrega dos BIB numbers. 

 

PROVA 

A prova será disputada em 8 postos, com total de 200 pratos. 

Serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada categoria, conforme 

regulamento FITASC.  

 

VALORES, INSCRIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 
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VALORES, INSCRIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

Inscrição Grand Prix Brasil 

Categorias: 

DAMAS, MAN, SENIOR, VETERANOS E MASTER - R$ 850,00 

JUNIORES - R$ 550,00 

Inscrição Open Zoli 

TODAS Categorias – R$ 150,00 

Valor da série de 25 pratos (treino) – R$ 40,00 

 

*Haverá munição disponível para uso no evento. 

As inscrições poderão ser feitas até a data limite do dia 14/03/2022, até as 17:00 horas, pela 

Secretaria do Clube.  

*Os contatos da Secretaria do SOCAPESCA estão no final do convite. 

Os valores deverão ser pagos até a data limite da inscrição das seguintes formas: 

 1 – Integral, através de PIX, transferência bancária identificada ou direto na Secretaria. 

 2 – Parcelado, em até três vezes no cartão com adicional de taxa de uso na Secretaria. 

 3 – Parcelado, em até três vezes, por PIX ou transferências bancárias identificadas com 

sua quitação até o dia 14/03/2022. 

Haverá alimentação no local. 

 

REGULAMENTO GERAL – OPEN ZOLI 
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REGULAMENTO GERAL – OPEN ZOLI 

A prova será disputada utilizando os mesmos postos de tiro do “Grand Prix Brasil de Compak 

Sporting”, serão computados os resultados dos postos 1, 3, 5 e 7, totalizando 100 pratos. 

Somente concorrerão à premiação atletas que também estiverem inscritos no “Grand Prix Brasil 

de Compak Sporting”. 

Serão premiados com troféus, os 3 primeiros colocados de cada classe/categoria assim divididas: 

- DAMAS 

- JÚNIOR: até 20 anos. Passa para a categoria “MAN” no ano em que completa 21 anos.  

- MAN: de 21 até 55 anos. Passa para a categoria “SENIOR” no ano em que completa 56 anos. 

- SENIOR: de 56 a 65 anos. Passa para a categoria “VETERANO” no ano em que completa 66 

anos. 

- VETERANO: de 66 a 72. Passa para categoria "MASTER" no ano que completa 73 anos. 

- MASTER: a partir de 73 anos. 

Observação: 

- A classe MAN será dividida em categorias de acordo com o percentual em relação ao maior 

resultado do “OPEN ZOLI DE COMPAK SPORTING BRASIL 2022: 

Categoria A - maior ou igual a 90% 

Categoria B - menor que 90% e maior ou igual a 80% 

Categoria C - menor que 80%.  

Em caso de empate os atiradores irão disputar a premiação na pedana. 

Os participantes do OPEN ZOLI DE COMPAK SPORTING BRASIL 2022 receberão um número para 

participar do sorteio de uma arma Zoli Columbus Gold, calibre 12. 

Haverá um campo de tiro para demonstração e teste de armas da Zoli.    

CAMPO ZOLI          Continua... 

  



 

 

 

 

 

 

CAMPO ZOLI 

Para cada série de 10 pratos será cobrado o valor de R$ 50,00, sendo R$15,00 desses, o 

prêmio a ser distribuído a cada 10 passadas. A cada nova inscrição no Campo Zoli, o atirador 

receberá mais um número para o sorteio da arma Zoli Columbus Gold, calibre 12. Somente serão 

permitidas a utilização das armas de demonstração. 

O atirador poderá se inscrever quantas vezes quiser.  

O ganhador do sorteio receberá um VOUCHER do Sr. MICHELE VALOTA para retirar a arma na 

fábrica da Zoli na Itália. 

O prêmio do sorteio será entregue apenas para o número sorteado, de quem estiver presente 

no local. Os números são pessoais e intransferíveis. 

Todas as despesas decorrentes da nacionalização da arma serão por conta do portador do 

voucher. 

CONTATO 

Secretaria do SOCAPESCA - (51) 3338-3376 / (51) 99520-6053 

E-mail: socapesca@socapesca.com.br 

  Endereço: Rua Portugal, 361 – Bairro Higienópolis 

Porto Alegre/RS – CEP 90550-110 

Secretaria da FGCT - (51) 3779.9600 / (51) 99340.0947 / (51) 99354-9756 

E-mail: fgct@fgct.com.br 

ORGANIZADORES 

MICHELE VALOTA – (84) 99822-5588 RUBENS MULLER – (51) 99962-7730 

MARCELO ZUFFO – (51) 98525-0620 MARCOS RIECK – (51) 99696-3555 

 

SERÃO ADOTADAS TODAS AS MEDIDAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS REFERENTES À PANDEMIA DE COVID-

19 DE ACORDO COM AS AUTORIDADES COMPETENTES. 

mailto:socapesca@socapesca.com.br
mailto:fgct@fgct.com.br

