
GNR e José Marracho vencem
15.º Torneio Internacional de Tiro de Tavira

O Núcleo de Tiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) afirmou-se
como o grande vencedor, em termos colectivos, do 15.º Torneio
Internacional de Tiro de Tavira que reuniu 82 atiradores em
representação de quinze clubes nacionais e estrangeiros.

Porém, a vitória colectiva foi disputada até à última ronda com o Clube dos Atiradores
da PSP, quer em Pistola Standard, quer em Pistola de Grosso Calibre, sendo que as
equipas do Club de Tiro Deportivo de Huelva e da Sociedade de Tiro de Tavira (STT),
quedaram-se nos restantes lugares do podium, respectivamente.

Em termos individuais, José Marracho, da Sociedade Recreativa do Feijó, sagrou-se
vencedor das competições de Pistola Standard e Pistola de Grosso Calibre, numa
prova que pretende divulgar e incentivar a prática desportiva do tiro de precisão.

Da esquerda para a direita: Treinador de atiradores juniores, Luís Macedo; Presidente
da Assembleia da STT, Dr. António Baptista; Presidente da STT, Nuno Diogo;
Presidente da Câmara de Tavira, Engº Macário Correia; Campeão Senior do
Internacional de Tavira 2006, José Marracho do SRF.



Os representantes dos clubes algarvios presentes na competição tiveram prestações
modestas, com excepção das atiradoras mais jovens da STT que triunfaram na
categoria de Pistola de Ar Comprimido.

Campeão Júnior do Internacional de Tavira 2006, Francisco Rodrigues do SRF.

Inscrito nos calendários da Federação Portuguesa de Tiro e da Federação Andaluza
de Tiro Olímpico, o 15.º Torneio Internacional foi promovido na Carreira de Tiro Militar
de São Marcos, na Asseca – Tavira, e na sala de tiro e Ar Comprimido, nas
instalações sociais da STT, na cidade de Tavira.

As classificações completas e mais fotografias deste Torneio podem consultadas no
sítio da STT em www.stirotavira.com

Tavira, 8 de Maio de 2005,

A Direcção da STT

NOTA – Para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre este evento ou outras iniciativas da
STT, pode ser contactado o Presidente da Direcção – Nuno Diogo (962497658). Obrigado!

Link para o jornal Região Sul : http://www.regiao-sul.pt/noticias/noticia.php?id=61146
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