
INFORME PUBLICITÁRIOVITRINE10 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
27 DE AGOSTO DE 2019

Clube de Tiro e Caça Keller: 
ótima opção para praticar

Venha até o Clube de Tiro 
praticar e acompanhe nossas 
redes sociais:
Endereço
RSC 287, Km  103, nº 2745, 
anexo à Pousada e Camping 
Paraíso (nos fundos), Santa 
Cruz do Sul
Telefone
(51) 99814-1274
Horário de atendimento
Segunda-feira a sábado, das 
10h às 18h
E-mail
clubetirokeller@gmail.com
Instagram
@clubedetiroecacakeller
Facebook
@clubetirokeller
Site
www.clubetirokeller.com.br

O local possui pistas para armas curtas, longas e para Trap Americano
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O Clube possui armas e munições própriasPara atirar, pré-requisito é ter mais de 18 anos

Para quem pratica o esporte do tiro 
ou gostaria de conhecer mais sobre 
ele, o Clube de Tiro e Caça Keller é 
ótima opção. O espaço conta com seis 
pistas de tiro para armas curtas, duas 
pistas para armas longas e uma pe-
dana para Trap Americano. O Clube 
está localizado estrategicamente na 
cidade de Santa Cruz do Sul, na RSC 
287, Km 103, nº 2745, anexo à Pousada 
e Camping Paraíso (nos fundos). Além 
de ser de fácil acesso, o local é espaçoso 
e totalmente seguro, permitindo a prá-
tica de diversas modalidades de tiro 
com armas de fogo para os objetivos 
esportivo, prático, tático e defensivo. 

Para frequentar o local, não é ne-
cessário ter arma de fogo própria, 
pois o Clube de Tiro possui armas de 
diversos calibres e munições para a 
prática do tiro esportivo. Mas entre 
os pré-requisitos para atirar, está a 
idade acima de 18 anos e os bons an-
tecedentes. Pessoas sócias possuem 
acesso livre ao Clube,  já os não sócios 
devem agendar horário para a prática 
de tiro. A reserva pode ser feita pelo 
telefone (51) 99814-1274, pelo e-mail 
clubetirokeller@gmail.com, ou ainda 

pelas redes sociais.
Entre as modalidades, os frequenta-

dores encontram as de Tiro Esportivo e 
Defensivo, como IPSC, Shotgun, Preci-
são, Saque Rápido, IDSC, Trap Ameri-
cano, Tiro Rápido de Precisão, Duelo, 
entre outros. Todos os procedimentos 
são acompanhados por instrutores 
qualificados, para que seja garantida 

a segurança dos praticantes de tiro.
EVENTOS
O Clube de Tiro e Caça Keller re-

cebe eventos de Exposição de Armas, 
juntamente com empresas parceiras, 
destinadas ao público esportivo. Nor-
malmente ocorre a cada 90 dias para 
conhecimento de novas tecnologias e 
evolução no esporte.

O Clube de Tiro e Caça Keller 
oferta diversos cursos para a 
prática do esporte e destina-
dos ao Tiro Esportivo e Defen-
sivo. Confira:
Esporte: 
IPSC;
Saque Rápido; 
Trap Americano;
Entre outros.
Defensivo: 
Operador de Pistola e Revól-
ver;
Demonstração de Armas;
Sobrevivência Urbana;
Tiro Defensivo;
Entre outros.


