V - Torneio Interno de Tiro de Precisão do Clube de Tiro Barra
Bonita – 2017”
Finalidade
- Implementar a realização de prova de carabina Mira Aberta (fogo central e
circular), de Ar comprimido (4.5 e 5.5 mm), Arma curta (pistola e revólver) no
âmbito do Torneio Interno do Clube de Tiro Barra Bonita.
1)- Carabina de ar comprimido calibre 4.5 e 5.5
a.Distância;
- 10 (dez) metros.
b.Alvo:
- De pistola de ar da ISSF.
c.Posição;
- Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se dará
com ambas as mãos e o ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado apoiar
no quadril.
d.Arma;
- Todas as armas longas de características esportivas serão permitidas desde que
contenham as seguintes especificações:
Calibre 4,5mm ou 5.5 mm; Miras abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico.
Massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de
fábrica.
Cano dobrável ou Rearme manual sem uso de cilindros pneumáticos
recarregáveis com ar comprimido ou CO2;
2)- Pistola de ar comprimido calibre 4.5
a.Distância;
- 10 (dez) metros.
b.Alvo:
- De pistola de ar da ISSF.
c.Posição;
- Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se dará
com ambas as mãos e o ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado apoiar
no quadril.
d.Arma;
- Todas as pistolas de ar comprimido de características esportivas serão
permitidas desde que contenham as seguintes especificações:

Calibre 4,5mm, Miras abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. Massa de
mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de fábrica.
Cano dobrável ou Rearme manual sem uso de cilindros pneumáticos
recarregáveis com ar comprimido ou CO2;
3)- Carabina (Fogo Central e Fogo Circular)
a.Distância;
- 25 (vinte e cinco) metros.
b.Alvo;
- Alvo composto de 3 (três) centros de alvo de revólver de precisão, com os
centros olímpicos (X) na coloração branca.
c.Posição;
- Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se dará
com ambas as mãos e o ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado apoiar
no quadril.
d.Arma;
- Todas as armas longas de características esportivas serão permitidas desde que
contenham as seguintes especificações:
e. Miras: abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. Massa de mira poderá ter
o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de fábrica.
f. Calibres
- Fogo Circular: 22 LR ou 22 Short.
- Fogo Central: 38 SPL e 44-40
4) – Revólver/pistola 22lr
a. Distância;
- 25 (vinte e cinco) metros.
b. Alvo;
- . Alvo composto de 3 (três) centros de alvo de revólver de precisão, com os
centros olímpicos (X) na coloração branca
c. Posição;
- Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte.
d. Arma;
- Todas as armas curtas de características esporte e/ou defesa pessoal serão
permitidas desde que contenham as seguintes especificações:
Calibre 22lr; Miras abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. Massa de mira
poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de fábrica.

5) – Revólver 38 (fogo central) cano acima de 4” até 6 1/2”
(polegadas)
a. Distância;
- 25 (vinte e cinco) metros.
b. Alvo;
- Alvo para pistolas - Oficial CBTE/ ISSF/ CISM
c. Posição;
- Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte.
d. Arma;
- Todas as armas curtas de características esporte e/ou defesa pessoal serão
permitidas desde que contenham as seguintes especificações:
Calibre 32sw/.38; Miras abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. Massa de
mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de fábrica.
6) – Revólver/pistola até 4” (polegadas)
a. Distância;
- 10 (dez) metros.
b. Alvo;
- Alvo para pistolas - Oficial CBTE/ ISSF/ CISM
c. Posição;
- Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte.
d. Arma;
- Todas as armas curtas de características esporte e/ou defesa pessoal serão
permitidas desde que contenham as seguintes especificações:
armas até 4” (polegadas) de calibre permitido (6.35, 22lr, 7.65, .380), miras
abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. Massa de mira poderá ter o túnel
de proteção, desde que acompanhe a arma de fábrica.
7) – Pistola .380 – 25 Metros
a. Distância;
- 25 (vinte e cinco) metros.
b. Alvo;
- Alvo para pistolas - Oficial CBTE/ ISSF/ CISM
c. Posição;
- Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte.
d. Arma;

- Todas as armas curtas de características esporte e/ou defesa pessoal serão
permitidas desde que contenham as seguintes especificações:
armas no calibre .380, miras abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico.
Massa de mira poderá ter o túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de
fábrica.
8)- Pistola Calibre Restrito
a. Distância;
- 25 (vinte e cinco) metros.
b. Alvo;
- Alvo para pistolas - Oficial CBTE/ ISSF/ CISM
c. Posição;
- Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte.
d. Arma;
- Todas as armas curtas de características esportivas de calibre restrito desde
que contenham as seguintes especificações:
Miras abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. Massa de mira poderá ter o
túnel de proteção, desde que acompanhe a arma de fábrica.
Calibres: 40 S&W, 38 super, 9mm, 45 ACP, 357 Magnum e etc.
QUANTIDADE DE DISPAROS
- Carabina de pressão 4.5 e 5.5 – Pistola de pressão 4.5
- Total de 10 disparos em dois alvos; com duas séries de 5 disparos em cada
alvo. Não é permitido disparo de ensaio.
- Tempo
- 10 (dez) minutos para a prova.
- Carabina, Pistola e Revólver
- Total de 25 (vinte e cinco) disparos, sendo 5 (cinco) disparos de ensaio (não
obrigatório), mais duas séries de 10 disparos em cada alvo de prova.
- Tempo
- 10 (dez) minutos para a prova
- Comandos
1) \\\"SEU TEMPO DE 3 MINUTOS DE PREPARAÇÃO COMEÇARÁ A PARTIR
DE AGORA\\\"
2) \\\"COMEÇAR\\\"
3) \\\"FALTAM 5 (CINCO) MINUTOS”
4) \\\"TERMINAR\\\"

Categorias, desempate e premiação
a. Categorias;
Master e Iniciantes.
b. Desempate:
1) Individual:
2) Se dará pela última série de 10 (dez) tiros; persistindo o empate pela
penúltima série;
3) Persistindo o empate tomar-se-á por base o maior número de 10, 9, 8 e assim
sucessivamente;
4) Persistindo o empate tomar-se-á por base a soma dos resultados das 2 (duas)
melhores provas; 3 (três) melhores provas e assim sucessivamente;
c. Premiação
- Para os cinco primeiros colocados dentro das categorias Master e Iniciantes,
considerando-se a soma do resultado das 5 (cinco) melhores, das 09 (nove)
etapas, ou seja, haverão 4 (quatro) descartes.
1º Colocado – 450 munições CBC 22 Standard e troféu.
2º Colocado – 350 munições CBC 22 Standard e troféu.
3º Colocado – 200 munições CBC 22 Standard e troféu.
4º Colocado – Troféu.
5º Colocado – Troféu;
- O ganhador somente receberá a munição, caso possua autorização de compra
do calibre 22 LR, expedida pelo SFPC.
Inscrições
a. O valor da inscrição é de R$ 10,00 (dez) reais, por prova, e o valor da
reinscrição é o mesmo valor de R$ 10,00 (dez) reais por prova, sendo feito
antecipadamente pelo site do clube. No clube, inscrição é de R$ 15,00 (quinze)
reais, por prova, e o valor da reinscrição é o mesmo valor de R$ 15,00 (quinze)
reais por prova;
b. O Atirador poderá repetir a prova uma única vez, obedecendo o horário
estabelecido no programa da competição e pagando uma nova inscrição.
c. Para fazer jus a premiação, o atirador devera participar de no mínimo cinco
etapas das dez a serem realizadas.
Normas Disciplinares
a. É proibido fumar e gritar na linha de tiro;
b. O Atirador ao se dirigir ao diretor de prova, deverá fazer de maneira a não

atrapalhar os demais atiradores e de forma educada;
c. Uso de calibres Magnum com carga plena;
d. No caso de infração ao presente regulamento ou o não acatamento das
decisões do diretor da prova, serão aplicadas as seguintes penalidades
disciplinares:
1) Advertência Verbal;
2) Penalização em 2 (dois) pontos no resultado da prova em que ocorreu a
infração.
3) Desqualificação.
Disposições Gerais
a. Todos os expedientes e/ou equipamentos que possam vir a facilitar o tiro, e
que não foram aqui mencionados, ou ainda, contrariem o espírito destas regras,
são proibidos;
b. 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;
c. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Clube;
d. Não é permitido nenhum tipo de auxílio ao atirador quando no posto de tiro.
e. Serão aceitos recursos quanto a apuração até um prazo máximo de 30 (trinta)
minutos da divulgação dos resultados. Para se fazer um recurso, o interessado
deverá pagar uma taxa equivalente a uma inscrição de prova. Caso o recurso
seja aceito, o valor cobrado será devolvido.
f. Os alvos de cada etapa ficarão disponível para conferência até o dia da etapa
seguinte. Após essa data, não serão aceitos pedido de conferência de alvo, pois
os mesmos serão inutilizados.
g. Não será permitido:
1)- Uso de armas olímpicas, mesmo que tenham sido adaptadas;
2)- Acessórios de armas olímpicas tais como garfo e champignon;
3)- Modificação que altere as características da arma, tais como compensadores,
freio de boca, contrapesos de cano e apoio do rosto.
4)- Armas com peso superior a 5,5 (cinco vírgula cinco) Kg, incluindo as miras.
5)- Tiro de Ensaio (somente no caso de carabina de ar).
h) - Equipamento

1) É permitida a utilização de botas de tiro;
2) Não será permitido o uso de casaco de tiro, calça de tiro, bandoleira, luva ou
qualquer outro tipo de vestimenta que possa facilitar o tiro;
i)- Somente poderá fazer uso de arma de fogo quem possua CR e a arma deve
estar com guia de tráfego válida. No caso de arma emprestada, o atirador deverá
possuir capacitação do tipo e calibre que pretenda usar;
j)- Não será permitido participar da modalidade de arma de fogo sem CR. No
caso de carabina de ar é liberada a participação;
l)- Não será permitida a inscrição caso a arma não esteja cadastrada no sistema
do clube, com guia de tráfego válida e gravada no sistema;
m)- Não será permitida a inscrição caso o associado esteja com a mensalidade
em débito.
Outras dúvidas serão sanadas pelos Diretores da Prova.
As datas das etapas e resultados serão publicados no site
www.clubedetirobarrabonita.com.br
Barra Bonita, 02 de fevereiro de 2017.

