INSCRIÇÃO ON-LINE
CAMPEONATO CATARINENSE DE TIRO AO PRATO
Senhores Atiradores
Nos convites de cada etapa estará especificado a data de inicio para as inscrições on-line e
ficara aberto até o último dia de competição da etapa. Fora desse período, o acesso não
disponibilizara opções para inscrições on-line.
O Tempo médio de cada passada é de 18 minutos, então, entre uma inscrição e outra ou reinscrição, deverá ser deixado um intervalo mínimo de 6 (seis) sumulas.
Nos dias de competições, o atirador deverá se fazer presente na secretária com 30 minutos de
antecedência de modo a garantir sua inscrição on-line (check-in).
Os atiradores que não fizerem o check-in, terá sua inscrição on-line cancelada, e a sua vaga
será disponibilizada para outros atiradores, além de sofrer multa prevista no regulamento.
O número de sumulas liberadas para cada dia de competição foi calculada de acordo com a
média das provas anteriores.
Procedimento para realização da inscrição online:
Procedimento de Login:
1 - Acessar o endereço www.protaldoatirador.com
2 – Clicar no menu “Entrar”.
3 – Identificar-se, preenchendo os campos e-Mail e senha, e clicar no botão “Entrar”.
Nota (1): O e-mail cadastrado é o e-mail informado na FETC.
Nota (2): A senha será o CR do atirador.
Procedimento de Inscrição de Modalidade:
4 – Clicar no menu “Inscrição → Modalidades”.
a) Selecione na lista de modalidades apresentada as que deseja participar.
b) Clicar no botão “Salvar”.
Procedimento de Inscrição de Súmula:
5 – Clicar no menu “Inscrição → Súmula”.
a) Informar a Etapa no campo “Etapa”.
b) Informar a Data da Súmula no campo “Data”.
c) Informar o Tipo de Súmula no campo “Tipo da Súmula”.
a. Código 1 para Súmula de Tiro Simples;
b. Código 2 para Súmula de tiro duplo.
d) Clicar no botão “Aplicar”.
a. O Trap100 deve ser a primeira modalidade a ser inscrita.
6) – Selecionar na tabela apresentada uma combinação de Súmula e Posição desejada para
participação.
a) Clicar no botão “Selecionar”.
b) Selecionar a lista de Modalidades para participação na Súmula.
c) Clicar no botão “Salvar”.
7) - Repetir o processo 5 e 6 para as demais Modalidades ou Séries em que haverá
participação.

Modalidades do Campeonato Catarinense
CC100 (Trap 100)
CC200 (Trap Single) duas series de 100 tiros
CCDBL (Trap Double)
Modalidades da Liga Nacional
LN100 (Trap 100)
LN200 (Trap Single) duas series de 100 tiros
LNDBL (Trap Double)
Modalidades da CBTE
CBTE100 (Trap 100)
CBTE200 (Trap Single) duas series de 100 tiros
CBTEDBL (Trap Double)
Problemas na inscrição, favor contatar pelo e-mail: goulart.moacir@gmail.com
Whatsapp 048 98842-5222

