
TORNEIO INTERNO DE TIRO DE PRECISÃO - 2021 
 

(Clube de Tiro Barra Bonita - CTBB) 
 
 
FINALIDADE: 
- Regulamentar a realização do Torneio Interno de Tiro de Precisão 2021, do Clube de 
Tiro de Barra Bonita - CTBB, conforme modalidades e regramentos expostos a seguir; 
- Serão 09 etapas (com início em 08/07/21), sempre às 5ªs feiras, com 03 descartes;  
- As datas das etapas serão divulgadas por meio de calendário no site do CTBB 
(www.clubedetirobarrabonita.com.br); 
- As datas e quantidades de etapas estão sujeitas a alteração; 
- O regramento foi adaptado do Campeonato Regional CBC - TAURUS com o objetivo 
de otimizar o treinamento/participação dos competidores; 
- Em virtude das restrições impostas pela Pandemia, o Torneio será desenvolvido 
somente às 5ª feiras, com tempo de execução e disparos reduzidos; 
- Tempo de execução: 08 minutos; 
- Total de disparos: 
   * alvo de um centro: 10 disparos; 
   * alvo de dois centros: 05 disparos cada alvo (total de 10 disparos); 
   * armas de ar comprimido: 02 alvos, com 05 disparos cada alvo (total de 10 disparos); 
   * não haverá tiro de ensaio 
- Pontuação máxima: 10 disparos x 10 pontos = 100 pontos.   
 
 
MODALIDADES: 
 
 
1) Carabina de Ar Comprimido – calibre 4,5mm ou 5,5mm – 10 metros 
Para a prática da Modalidade de Ar Comprimido não é obrigatório possuir o Certificado 
de Registro – CR perante o Exército Brasileiro. 
Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
A massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de 
fábrica. 
Alvos: 02 alvos olímpicos (LCL-02, LCL-02A ou NG-20). 
É Permitido: 
a) O uso de carabinas de pressão com sistema de propulsão por pistão ou mola (cano 
dobrável ou rearme manual, sem o uso de cilindros pneumáticos recarregáveis com ar 
comprimido ou CO2); 
b) O uso de carabinas de pressão: 
 - com cano fixo e com sistema de acionamento indireto por alavanca independente; 
 - com cano basculante Break Barrel; 
 - com sistema de acionamento por alavanca direta; 
c) Crianças com até 12 anos se apoiarem na bancada; 
d) Pais ou responsáveis auxiliarem no manuseio do equipamento. 
A parte traseira da alça de mira, obrigatoriamente deverá estar posicionada à frente da 
alavanca de acionamento do gatilho, considerando o ponto de inserção da alavanca ao 
mecanismo. 
Proibido carabinas com peso superior a 5.500 Kg (Cinco Quilos e Quinhentos Gramas). 
A plataforma da coronha (base de sustentação) não poderá exceder o limite da caixa 
do guarda mato. 
 
 

http://www.clubedetirobarrabonita.com.br/


 
2) Pistola de Ar Comprimido – calibre 4,5mm ou 5,5mm – 10 metros 
Para a prática da Modalidade de Ar Comprimido não é obrigatório possuir o Certificado 
de Registro – CR perante o Exército Brasileiro. 
Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
A massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de 
fábrica. 
Alvos: 02 alvos olímpicos (LCL-02, LCL-02A ou NG-20). 
É Permitido: 
a) O uso de pistolas de pressão com sistema de propulsão por pistão ou mola (cano 
dobrável ou rearme manual, sem o uso de cilindros pneumáticos recarregáveis com ar 
comprimido ou CO2); 
b) Crianças com até 12 anos se apoiarem na bancada; 
c) Pais ou responsáveis auxiliarem no manuseio do equipamento. 
 
 
 
3) Carabina de Fogo Circular – calibre 22 LR – 25 metros 

Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
A massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de 
fábrica. 
Alvo de 02 centros: LCL-07A ou NG-03. 
A parte traseira da alça de mira, obrigatoriamente deverá estar posicionada à frente da 
alavanca de acionamento do gatilho, considerando o ponto de inserção da alavanca ao 
mecanismo. 
Proibido carabinas com peso superior a 5.500 Kg (Cinco Quilos e Quinhentos Gramas). 
A plataforma da coronha (base de sustentação) não poderá exceder o limite da caixa 
do guarda mato. 
 
 
 
4) Carabina de Fogo Central – 25 metros 
Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
Pequenas alterações no sistema de pontaria são aceitas, desde que seja constituído de 
alça e massa de mira, sendo proibido o uso de dioptros ou miras eletrônicas. A massa 
de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de fábrica. 
A arma deverá preservar suas características originais (coronha, peso, soleira). 
Alvo de 02 centros: LCL-07A ou NG-03. 
Calibres: 38 Spl, 357 Mag, 40 SW e 44-40 WCF. 
 
 
 
5) Revólver ou Pistola – calibre 22 LR – 25 metros 
Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
A massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de 
fábrica. 
Alvo de 01 centro: LCL-01 ou NG-01. 
A arma deverá possuir cano de até 6 1/2 polegadas. 
 

 



6) Revólver Menor – 10 metros 

Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
A massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de 
fábrica. 
Alvo de 02 centros: LCL-07A ou NG-03. 
Calibres: 32 SW, 38 Spl e 357 Mag. 
A arma deverá possuir cano de até 4 polegadas. 
 

  
 
7) Revólver Maior – 25 metros 
Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
A massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de 
fábrica. 
Alvo de 01 centro: LCL-01 ou NG-01. 
Calibres: 32 SW, 38 Spl e 357 Mag. 
A arma deverá possuir cano de até 6 1/2 polegadas. 
    
 
 
8) Pistola Menor - 10 metros 

Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
A massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de 
fábrica. 
Alvo de 02 centros: LCL-07A ou NG-03. 
Calibres: 7,65mm, 380 ACP, 9mmPara, 40 SW e 45 ACP. 
A arma deverá possuir cano de até 5 1/2 polegadas.  
Proibido o uso dos projéteis 32 wc ou 38 wc – wadcutter (canto vivo). 
 
 
 
9) Pistola Maior – 25 metros 

Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. 
A massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de 
fábrica. 
Alvo de 01 centro: LCL-01 ou NG-01. 
Calibres: 7,65mm, 380 ACP, 9mmPara, 40 SW e 45 ACP. 
A arma deverá possuir cano de até 6 1/2 polegadas. 
Proibido o uso dos projéteis 32 wc ou 38 wc – wadcutter (canto vivo). 
 
  
 
10) Revólver ou Pistola Open – 25 metros 

Posição: em pé, sem apoio; a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 
Miras: abertas ou óticas. 
Cano da arma: de qualquer comprimento. 
Alvo de 01 centro: LCL-01 ou NG-01. 
Calibres: todos aqueles ainda não mencionados neste Regulamento. 
Também será permitido o uso de compensador de gases e contrapesos. 
 



DEVERES DOS ATLETAS PARTICIPANTES: 

1) Observar e cumprir rigorosamente todas as normas e exigências legais impostas 
pelo Exército Brasileiro – EB; 
2) Somente poderá fazer uso de arma de fogo quem possua CR e a arma deve estar 
com CRAF e Guia de Tráfego válidos. No caso de arma emprestada, o atirador deverá 
possuir capacitação do tipo e calibre que pretenda usar; 
3) Apresentar toda a documentação pessoal e dos respectivos equipamentos; 
4) Observar e cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e as condutas 
pertinentes à prática do Tiro Esportivo; 
5) Tratar com respeito, zelo e cordialidade todos os Atletas e os Organizadores da Prova; 
6) Observar e cumprir rigorosamente todas as instruções deste Regulamento; 
7) Efetuar as inscrições no Site do Clube ou na Secretaria; 
8) Manter atualizado seus dados cadastrais no Site do Clube (nome completo, CPF, 
telefone, endereço eletrônico e Certificado de Registro - CR); 
9) A inconsistência no cadastro e/ou ausência de dados contidos no item anterior são 
vícios insanáveis, acarretando em nulidade absoluta dos resultados; 
10) Apresentar declaração de Filiação quando solicitado; 
11) Atender ao disposto neste Regulamento e a todas as orientações dos Fiscais de 
Provas, Árbitros e Membros da Organização, sob pena de sofrer advertência verbal, 
penalização em 2 (dois) pontos no resultado da prova em que ocorrer a infração, 
invalidade dos resultados, desclassificação da prova ou expulsão do Campeonato; 
12) Notificar possíveis irregularidades à Organização, pessoalmente ou através do Site 
do Clube. 
 
EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS: 

1) As características técnicas dos equipamentos serão aferidas com base nas 
informações técnicas, emitidas no catálogo do produto fornecido pelo fabricante; 
2) É Expressamente Proibido o uso de armas olímpicas: são consideradas armas 
olímpicas aquelas que na atualidade estejam em pleno uso nos jogos olímpicos ou que 
possuam acessórios típicos deste tipo de competição; 
3) Também é proibido o uso dos seguintes acessórios: 
     a) freio de boca ou contrapeso de cano – exceto na Modalidade “Revólver ou Pistola 
Open – 25 metros” (os compensadores de recuo originais das armas estão autorizados 
em todas as modalidades); 
     b) bandoleira; 
     c) luva de tiro e/ou munhequeira; 
     d) botas de tiro; 
     e) jaqueta de tiro, colete e/ou cinta abdominal – ou qualquer artefato que vise o 
enrijecimento do membro superior; 
     f) apoio do rosto ajustável ou elevador do apoio do rosto; 
     g) prolongador do cano; 
     h) dióptro e lunetas ou qualquer sistema de pontaria que altere as características 
originais das armas ou que não sejam constituídos de alça, massa e túnel de mira; 
      i) “Grip ou Pistol Grip” envolventes ou com apoio de empunhadura saliente  (para 
fins de aplicação deste artigo, excluem-se a utilização de “Palm Swell” - coronhas 
anatômicas); 
      j) soleiras tipo “Garfo” que adentrem a cavidade interna da axila; 
      k) qualquer artefato visando à manipulação dos resultados. 
4) Autorizado o uso de luneta de espotagem, desde que manuseada exclusivamente 
pelo atirador; 
5) CONSULTA TÉCNICA: Qualquer equipamento similar ao olímpico ou que possua 
características técnicas e acessórios não habituais, obrigatoriamente deverão ser 
homologados pela Direção da Prova, sob pena de nulidade absoluta dos resultados. 
 



SOBRE OS PROCEDIMENTOS DA PROVA: 

1) Na linha de tiro, somente os atiradores daquela série; 
2) No posto de tiro (box) somente o respectivo atirador; 
3) O atleta ao se posicionar no posto de tiro deverá ter em sua bancada somente a 
arma e as munições correspondentes àquela série de tiros; 
4) O atleta somente poderá iniciar o recolhimento dos estojos mediante 
autorização/determinação do Juiz de Prova; 
5) O manuseio de armas e/ou munições quando a pista estiver em alerta de segurança 
acarretará na desclassificação do atleta; 
6) Não é permitido nenhum tipo de auxílio ao atirador quando no posto de tiro.  
7) Não é permitido ao atleta manusear e/ou tocar nos alvos; 
8) Os alvos somente poderão ser fotografados com prévia autorização do juiz de prova 
(observado o regramento contido no item anterior); 
9) Transporte de arma até o box: sempre em estojo fechado ou similar; 
10) O uso de Safety Flag (bandeira de segurança) é obrigatório quando a pista estiver 
“Fria” ou em alerta de segurança. Não utilizando o Safety Flag, a arma deverá estar 
guardada em estojo fechado; 
11) O porte de armas (velado ou aparente) em coldres é terminantemente proibido na 
linha de tiro, ressalvadas as permissões contidas no Art. 6º da Lei nº 10.826/03; 
12) O uso de equipamentos de segurança é obrigatório (óculos de proteção ou similar, 
protetor auricular etc.); 
13) Identificação dos Alvos: os alvos obrigatoriamente deverão ostentar visivelmente 
em sua parte frontal, nome do atleta, descrição da modalidade e o calibre utilizado. 
14) Ao comando de “Pista Fria”, o atirador não pode mexer na arma e nem permanecer 
no box de tiro; 
15) É Expressamente Proibido: 
     a) A presença de pessoas estranhas à prova na linha de tiro e nos postos de tiro; 
     b) O uso de equipamentos estranhos à competição; 
     c) Comunicar-se em voz alta com o juiz, árbitro, fiscal de prova ou demais 
participantes do evento; 
     d) Circular nas dependências do clube com as armas expostas (os equipamentos 
obrigatoriamente deverão ser transportados dentro de maletas ou estojos fechados); 
     e) O uso de bebidas alcoólicas na linha de tiro; 
     f) Os atletas consumirem bebidas alcoólicas antes e durante as provas; 
     g) Fumar na linha de tiro. 
 
 
SOBRE OS COMANDOS A SEREM DADOS AOS COMPETIDORES: 
Os comandos nas provas de precisão deverão obedecer a este padrão: 
1) Senhores atiradores, aos seus postos. Iniciaremos a prova em 3 minutos. 
      - A critério do Árbitro de prova, o tempo poderá ser prorrogado para sanar eventuais problemas. 

2) Tempo de Prova: 08 minutos. Todos prontos? 
3) Atenção! Ao meu comando. 
4) Toque da Campainha ou similar – “Pista Quente – Início de Prova”. 
5) Atenção! 1 minuto para o término da Prova. 
6) Fim de Prova! Armas abertas sobre as bancadas! Não mexam nos equipamentos! 
 
 
PREMIAÇÃO: 

1) Serão consideradas 09 etapas, com início em 24/06/21, sempre às 5ªs feiras, com 
03 descartes, ou seja, serão computados os resultados das 06 melhores etapas; 
2) Para fazer jus à premiação, o atirador deverá participar de no mínimo 06 etapas; 
3) Categoria única por modalidade;  
4) Serão ofertadas medalhas ao 1º, 2º e 3º colocados de cada modalidade. 
 



SISTEMA DE PONTOS E DESEMPATE: 

1) A contagem dos pontos se dará por simples somatória aritmética: 
     * Pontuação máxima: 10 disparos x 10 pontos = 100 pontos.   
2) Empate Técnico: diante de empate de natureza técnica na somatória das 06 etapas, 
serão adotados os seguintes critérios para desempate, nessa ordem: 
   a) resultado obtido na última série de tiro; 
   b) resultado obtido na penúltima série de tiro; 
   c) maior número de impactos no 10, 9, 8 e 7 na última série de tiro; 
   d) maior número de impactos no 10, 9, 8 e 7 na penúltima série de tiro; 
   e) atleta mais velho (de maior idade). 
 
 
 
INSCRIÇÕES: 
1) O valor da inscrição é de R$ 10,00 (dez reais), sendo admitida uma reinscrição, no 
mesmo valor, isto quando realizadas antecipadamente, por meio do site do CTBB; 
2) Se realizadas no Clube, no dia da prova, tanto a inscrição como a reinscrição terão o 
valor de R$ 20,00 (vinte reais); 
3) Tanto a inscrição como a reinscrição estarão condicionadas ao horário de realização 
da Prova bem como às restrições impostas pelo Decreto Municipal de enfrentamento à 
Pandemia (vigente à época); 
4) Em virtude do sistema de administração do clube (Shooting House), não se permite 
a inscrição do associado que estiver em débito (mensalidades atrasadas, etc.) ou com 
a documentação atrasada (neste quesito, será levada em conta a documentação 
cadastrada no site do Clube – CR, CRAF e Guia de Tráfego) – conforme estabelecido 
pela Portaria Nº 150 – COLOG, de 05/12/19; 
5) Não será permitido o cadastro de arma ou documento no Clube, no dia da 
competição (somente por meio do site do CTBB e com a devida antecedência). 
 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1) Todos os expedientes e/ou equipamentos que possam vir a facilitar o tiro, e que não 
foram aqui mencionados, ou que contrariem o espírito destas regras, são proibidos; 
2) Os Diretores da Prova poderão a qualquer momento examinar o equipamento do 
atirador e impugnar os resultados, caso o julgue em desacordo com as normas 
estabelecidas; 
3) Serão aceitos recursos referentes à apuração até 30 (trinta) minutos após a 
divulgação dos resultados. Para se fazer o recurso, o interessado deverá pagar uma 
taxa equivalente a R$ 20,00 (vinte reais). Caso o recurso seja aceito, o valor cobrado 
será devolvido; 
4) Os alvos de cada etapa ficarão disponíveis para conferência até o dia da etapa 
seguinte. Após essa data, não serão aceitos pedidos de conferência de alvo, pois os 
mesmos serão destruídos; 
5) Não será permitido modificação que altere as características da arma, tais como 
compensadores, freio de boca, contrapesos de cano e apoio do rosto, exceto na 
Categoria “Revólver ou Pistola Open – 25 metros”; 
6) As datas das etapas e os resultados serão publicados no site do CTBB; 
7) As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Diretoria do CTBB. 
 

 
Barra Bonita, 17 de agosto de 2021.  


