PROGRAMA 4t TROFEU DE FUSELLERS DE SABADELL

Data: 19 i 20 de Juliol de 2014
Modalitats: Cominazzo, Mariette, Kuchenreuter, Pinyal, Pennsylvania, Lamarmora, Veterli, Nuñez de Castro
i Miquelet.
Classificacions: Hi haurà una única classificació per modalitat. S’aplicaran les normes del M.L.A.I.C. sense
distinció d’armes originals i rèpliques.
Lliurament de trofeus: Diumenge a les 13,30 hores.
Premis únics per modalitats: trofeus pels tres primers classificats en cada modalitat:
1er Premi de cada modalitat, sponsor DAVIDE PEDERSOLI & C en col·laboració amb Armeria Egara
2on Premi de cada modalitat, sponsor CHIAPPA firearms
3er Premi de cada modalitat, cedit per CLUB DE TIR SABADELL.
PREMIS ESPECIALS:
Al tirador amb la millor puntuació d’arma curta: una pistola d’avantcàrrega cedit per ARMERIA EGARA
Al tirador amb la segona puntuació d’arma llarga: un rifle “Zouave Long Musket”, cedit per CHIAPPA firearms.
Al tirador amb la segona puntuació en arma curta: un visor 20-60x60 cedit per ARDESA
Al tirador amb la segona puntuació en arma llarga: un banc de tir MTM CASE-GARD cedit per ARMERIA ROCA
Quatre vals de CHANO SHOOTING, per valor de 50 € cadascun, per la compra a la seva tenda de productes
DAVIDE PEDERSOLI & C., repartits entre quatre tiradors: els dos “tercers” i els dos “quarts” classificats en
la millor qualificació individual en arma curta i llarga de la general.
Gran Premi: Tirada Combinada, segons suma de punts de les tres modalitats escollides pel participant a la
fulla d’inscripció, consistent en una figura de fuseller de muntanya, per part del Club de Tir Sabadell
Sorteig: al finalitzar el lliurament de premis i entre els participants i assistent a l’acte, amb referència al
número de dorsal, un cap de setmana a una casa de TURISME RURAL, per a dues persones, a qualsevol
localitat del territori espanyol, a escollir pel guanyador, per part d’ARMERIA POU .
Inscripcions: l’import de la inscripció serà de 9 € (amb regal d’una samarreta commemorativa); més 4 € per
modalitat.
Inscripcions abans de l’11 de Juliol de 2014, mitjançant la web http://www.tirsabadell.cat/index.asp, FAX 93
711 24 07 o per correu electrònic, oficina@tirsabadell.cat. El pagament de la inscripció es realitzarà per
ingrés al compte número ES97 0065 1251 8000 0100 4087 del Banc Barclays, o en el propi camp de tir al
mateix dia de la prova.
Per allotjament, descomptes especials a l’Hotel Urpí (http://www.hotelurpi.com/), ubicat a Sabadell, Avda.
11 de setembre, 40 (hotelurpi@hotelurpi.com), telf.: 34937244000.

