
 

 

 

Registro de Provas IPSC Nível III 

Para registrar suas Provas IPSC Nível III, preencha o Formulário a seguir. Os campos 

cujos os títulos estão em negrito são obrigatórios. Todos os outros são opcionais. 

Seu nome: 

Seu endereço de e-mail:  

Responsável pelo curso:          o mesmo que acima OU 

                                       Nome:  

                                       e-mail: 

Nome da competição: 

Região: 

Cidade: 

Estado/Província: 

Clube: 

Data de início da competição:                                   Número de dias: 

Rodadas mínimas:                                                  Número de stages: 

Registro online:                                               Número de estágios ICS: 

Taxa de inscrição (local):                           Taxa de inscrição (USD): 

Prazo de inscrição: 

Disciplina: 

Nome do contato correspondente: 

Telefone para contato: 

E-mail para contato: 

Match web site: 

Comentários: 

 

 

Formulário de inscrição de Provas – Ajuda 

O Sistema de Registro de Provas IPSC permite que os organizadores das competições 

registrem suas provas de Nível III online para a inclusão no Calendário IPSC. 

Ao enviar seu pedido, você receberá um e-mail no endereço que foi cadastrado. Nesse 

e-mail há um link para o envio do seu registro de prova. Você deve clicar nesse link 

para confirmar seu envio. Não será processado ate que você faça isso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Descrição dos Campos. 

Os campos cujos títulos estão em negrito são obrigatórios. Todos os outros são 

opcionais. 

  

Seu nome: O nome e o sobrenome da pessoa que está 

enviando esta prova para registro. 

Seu endereço de e-mail: Isso é necessário para que possamos 

enviar-lhe uma resposta com um link para 

confirmação do seu envio. Ele deve ser 

um endereço de e-mail válido, ou o sua 

prova não vai aparecer no Calendário 

IPSC. Seu endereço de e-mail não será 

divulgado. Observação: não use um 

endereço de e-mail Compuserve, AOL, 

Yahoo ou t-online.de. Os e-mails enviados 

a esses endereços pelo IPSC são rejeitados 

por seus servidores.  

Responsável pelo curso: Isso só aparece antes da prova ser 

validada. Ele permite que você 

especifique quem enviará a pista de tiro 

para sancionar a partida, se diferente do 

nome e endereço de e-mail acima. Se for a 

mesma pessoa, marque a caixa de seleção. 

Caso contrário, insira o nome e o endereço 

de e-mail do remetente da pista de tiro. 

Ele deve ser um endereço de e-mail válido 

para receber detalhes para sancionar a 

prova. O endereço de e-mail não será 

divulgado. Observação: não use um 

endereço de e-mail Compuserve, AOL, 

Yahoo ou t-online.de. Os e-mails enviados 

a esses endereços pelo IPSC são rejeitados 

por seus servidores. 

Nome da competição: O nome da competição, como você deseja 

que apareça no Calendário IPSC. 

Região:  Selecione sua região IPSC na lista 

suspensa. 

Cidade: O nome da cidade em que a partida será 

realizada.  

Estado/Província: O nome do estado ou província em que a 

prova será realizada, se aplicável. 

Clube: O nome do clube anfitrião da partida. 

Data de início: A data de início da partida, no formato de 

data ISO. (yyyy-mm-dd). 

Número de dias:  A duração da partida em dias.  

  



 

 

 

 

 

 

Rodadas mínimas: 

 

 

O número mínimo de rodadas necessárias 

para completar a partida. 

Número de etapas: O número total de fases da partida. 

Registro online: Reservado para uso futuro. 

Número de estágios ICS: Se sua prova incluir qualquer estágio ICS, 

insira o número de estágios ICS aqui. 

Taxa de inscrição (local): O custo da inscrição da prova na moeda 

local. 

Taxa de inscrição (USD): O custo da inscrição da prova em dólares 

americanos. O valor deve ser inserido 

como um número inteiro sem pontuação. 

(por exemplo, 50 em vez de $50 ou 

$50,00) 

Prazo de inscrição: A última data em que as inscrições para a 

competição serão aceitas. Nenhum outro 

registro do competidor online será aceito 

após esta data. 

Disciplina: Selecione a modalidade de tiro que se 

aplica a esta partida. Uma das opções 

(Handgun, Rifle, Mini Rifle, Shotgun, 

CCP, Air, Tournament ou Grand 

Tournament) deve ser selecionada.  

Nome do contato da prova: O nome da pessoa que ser contata a 

respeito da prova. Não precisa ser o 

mesmo que a pessoa que envia a prova 

para registro. 

Telefone para contato: Um número de telefone para as pessoas 

usarem para solicitar informações sobre a 

prova. 

E-mail de contato: Um endereço de e-mail para as pessoas 

usarem para solicitar informações sobre a 

prova. Se nenhum endereço de e-mail for 

fornecido, o padrão será o endereço de e-

mail do Diretor Regional para aquela 

região. 

Match Web Site: A URL de um site da Web 

especificamente para a prova. Observe 

que este ser um endereço http válido, ou 

não será aceito. O endereço da Web será 

publicado a critério da IPSC. 

Comentários: Qualquer comentário que você deseja que 

apareça na página de detalhes desta 

partida. Observe que esses comentários 

serão publicados no calendário. 

 

 


