
TERMO DE CONVENIO

Convenio que entre si estabelecem a FEDERACÅo

GAUcHA DE TIRO PRÅTICO e a FEDERACÅo

GAUcHA DE CACA E TIRO, ambas representativas das

Classes esportivas do tiro, em SuaS diversas modalidades,

Para uma a辞O CO巾unta no desenvoIvimento do tiro de rifle,

atraves de competi96es mensais que se constituir奮o no

ranking gaucho da modalidade.

A Federa9奮O Ga心cha de Tiro Pratico, neSte atO rePreSentada por seu

Presidente, Ivan Ke11er, e a Federa9為O Gadeha de Ca9a e Tiro, tambem por seu

Presidente, Carlos Rubem Schreiner, firmam o presente Convenio, mediante a

ado9肴O das Cl各usulas seguintes:

Clausula Primeira - O ranking ga血oho sera disputado apenas por atiradores

創iados ao menos a uma das Federa96es, e em dia com suas obriga95es para com

a mesma. Alem da disputa esportiva, eSte Convenio visa o congra9amentO dos

atiradores e a troca de infoma96es tecnicas e experiencias entre os atiradores.

Cl各usula Segunda - As modalidades que comp6em o ranking de rifle serao

aquelas ja disputadas no ranking desenvoIvido pela Federa9奮O Gadcha de Tiro

Pr各tico e as provas: USBR - United States Benchrest, NRA Sporting Rifle e

F-Class, Pela Federa9aO Ga心cha de Ca9a e Tiro. Os regulamentos est急o

Publicados nos sites.

Clausula Terceira - Os calend各rios das provas ser為o elaborados pelas

respectivas Federa96es e, na medida do possivel, de foma a n奮o impedir a

Participa確O dos atiradores em outras provas desenvoIvidas pelas suas

F edera96es.

Cl各usula Quarta - A participa9aO naS PrOVaS eStar各Vinculada a validade do

CR - Certificado de Registro do atirador e a apresenta9aO da respectiva Guia de

Tr綻go da arma cLUaS CaraCteristicas est匂am de acordo com o regulamento da

prOVa・

Cl各usula Quinta - O atirador se submeter各a todas as regras de seguran9a

estabelecidas para os eventos e a inquestion各veis dire96es do Diretor da prova.



Cl各usula Sexta - A premla9aO naS PrOVaS COntinuar各sendo f抗a nos

moldes do j各utilizado pelas provas em andamento, COm a entrega de medalhas

ate o terceiro lugar, em Cada prova’e de trofeus para a premia9為O do ranking. As

Federa95es cuidarao da aquisi9奮O da premia確O de suas provas, que

necessariamente far各referencia ds duas Entidades.

Clausula Setima - Os valores das inscri96es nas provas obedecer肴o ao

estabelecido nas respectivas Federac6es.

Cl各usula Oitava - Este Conv台nio ter各a dura9肴O PreVista ate o final do

ranking do ano de 2022’POdendo ser prorrogado a criterio das Federa96es

Signatarias.

E, POr eStarem de acordo com as clausulas e condi96es previstas’fimam o

presente Convenio para que surta seus devidos efeitos.

Porto Alegre, 25 de mar9O de 2022.
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