
CONFEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TIRO PRÁTICO – IPSC

COMITÊ DE CONSTITUIÇÃO DE 2019

Termos de Referência

Nome
Comissão de Constituição da IPSC

Criado pelo Presidente da IPSC

Finalidade
1. Revisar a atual Constituição da IPSC e alinhá-la com os princípios da boa governança, para

que ela reflita os atuais objetivos, atividades e operações da IPSC e, ainda, apresentar ao
Presidente da IPSC eventuais alterações propostas consideradas pertinentes, prontas para ser
incluídas na Pauta Final das Assembleias de 2019 e 2020 da IPSC.

2. Prestar assessoria ao Presidente da IPSC no que se refere às matérias relacionadas à
Constituição da IPSC.

Estrutura
Nome Região

Presidente do Comitê Bob Chittleborough GBR
Membro Rodrigo Carvajal CRC
Membro Roland Dahlman SWE
Membro Friedrich Gepperth GER
Membro Gareth Graham AUS
Membro Sean Hansen CAN
Membro Jetsada Phae-Araya THA
Membro (ex-officio) Vitaly Kryuchin RUS

Todos os Membros são indicados pelo Presidente da IPSC, sob a condição de concordar em
respeitar os Termos de Referência.

Todos os Membros têm direito a voto, menos o Presidente do Comitê, que só vota em caso de
empate. Nesse caso, cabe a ele dar o voto de desempate.

Subordinação
O Comitê, por meio de seu Presidente, se reporta diretamente ao Presidente da IPSC.

Sigilo
Para ser indicado ao Comitê, a condição é que o Membro mantenha o sigilo de todos os materiais e
informações obtidos de modo relacionado à sua participação no Comitê e use esses materiais e
informações única e exclusivamente para fins relacionados à sua participação no Comitê. Ele
compromete-se a não divulgar, distribuir nem publicar tais materiais e informações, seja da maneira
que for, a nenhuma parte não autorizada pelo Comitê ou pelo Presidente da IPSC. De modo
específico, ele compromete-se a não publicar nem autorizar ninguém a publicar tais materiais e
informações pela internet, seja na forma de postagens, artigos, boletins informativos, press report e
press release, publicação ou qualquer outro tipo de comunicado.


