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Prezados Atiradores Baianos.
 
O CTPB Centro de Tiro Pratico da Bahia em sua programação de cursos 

internacionais para 2012, estará trazendo pela primeira vez ao Brasil, um dos 

maiores atiradores de IPSC 

IPSC o Frances Eric Grauffel

e avançado exclusivo para os 

Através deste curso, os alunos terão a oportunidade de aprender técnicas e 

treinamentos, com vistas à melhori

Brasileiro. Este evento, com certeza, será um marco para o tiro na Bahia, 

devido à importância Eric Grauff

Datas :  1º Turma – 10 alunos 

              2º Turma – 10 alunos 

Os cursos terão tradução simultânea.

 

Maiores Informações sobre reserva de vagas e condições de pagamen

Presidente do CTPB – Cláudio Gomes (71) 9211

presidente@ctpb.net.br.  
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Prezados Atiradores Baianos. 

O CTPB Centro de Tiro Pratico da Bahia em sua programação de cursos 

internacionais para 2012, estará trazendo pela primeira vez ao Brasil, um dos 

maiores atiradores de IPSC de todos os tempos, o Penta Campeão Mundial de 

rauffel, para ministrar um curso de I.P.S.C. 

avançado exclusivo para os associados CTPB e filiados da F.B.T.P

Através deste curso, os alunos terão a oportunidade de aprender técnicas e 

treinamentos, com vistas à melhoria do nível técnico do I.P.S.C. B

. Este evento, com certeza, será um marco para o tiro na Bahia, 

importância Eric Grauffel no I.P.S.C. mundial.  

10 alunos – 20 e 21 de Setembro de 2012. 

10 alunos – 22 e 23 de Setembro de 2012. 

Os cursos terão tradução simultânea. 

Maiores Informações sobre reserva de vagas e condições de pagamen

Cláudio Gomes (71) 9211-3838 ou através do email: 
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O CTPB Centro de Tiro Pratico da Bahia em sua programação de cursos 

internacionais para 2012, estará trazendo pela primeira vez ao Brasil, um dos 

o Penta Campeão Mundial de 

inistrar um curso de I.P.S.C. intermediário 

associados CTPB e filiados da F.B.T.P.  

Através deste curso, os alunos terão a oportunidade de aprender técnicas e 

a do nível técnico do I.P.S.C. Baiano e 

. Este evento, com certeza, será um marco para o tiro na Bahia, 

Maiores Informações sobre reserva de vagas e condições de pagamento com o 

ou através do email: 

 


