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REGULAMENTO	DO	CAMPEONATO	ESTADUAL	2019	
	

 
 
a) OBJETIVO:	 INCENTIVAR	 E	 DESENVOLVER	 O	 ESPORTE	 DO	 TIRO	 EM	

TODAS	 AS	 SUAS	 MODALIDADES,	 COM	 SEGURANÇA,	 DISCIPLINA	 E	
LEGALIDADE.	

	
	

b) MODALIDADES	E	CATEGORIAS:	
	

I) TIRO	AO	PRATO	(Estilo	livre)	
a) Gold-	Atiradores	que	já	atingiram	a	marca	de	25	pratos;	
b) Sênior;	
c) Iniciante	 -	 Atiradores	 que	 nunca	 atingiram	 a	 marca	 de	 20	
(vinte)	pratos	quebrados	em	competição;	
d) Calibre	Menor	(Cal.	40,	36,	32,	28	e	24	GA)–	Sênior.	
	

II) COMPAK	(Estilo	caçador)	
a) Gold-	Atiradores	que	já	atingiram	a	marca	de	23	pratos.	
b) Sênior;	
c) Iniciante	 -	 Atiradores	 que	 nunca	 atingiram	 a	 marca	 de	 15	
(quinze)	pratos	quebrados.	
	

III) TIRO	LIVRE	(Armas	de	defesa)	
a) Pistola	 Gold	 -	 Atiradores	 que	 já	 atingiram	 a	 marca	 de	 380	
pontos	em	competição,	Empunhadura	Livre.	
b) Pistola	 Sênior	 –	 Atiradores	 que	 já	 tenham	 atingido	 360	 ou	
mais	pontos	em	competição,	empunhadura	livre.																																										
c) Pistola	Iniciante-	Atiradores	que	nunca	atingiram	360	ou	mais	
pontos	em	competição,	empunhadura	livre.	
d) Revolver	Gold	–	Atiradores	que	 já	atingiram	a	marca	de	380	
pontos	em	competição,	atirando	a	precisão	com	uma	mão.	
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e) Revólver	 Sênior	 -	Atiradores	que	 já	 tenham	atingido	360	ou	
mais	pontos	emcompetição,	atirando	a	precisão	com	uma	mão.	
f) Revólver	 Iniciante	 -	Atiradores	 que	 nunca	 atingiram	 360	 ou	
mais	pontos	em	competição,	empunhadura	livre.	
	

IV) SILHUETA	METALICA(Com	ou	 sem	 luneta	 04	minutos	 para	 cada	
10	bichos,	exceto	22	apoiada	que	é	02	minutos	para	os	10	bichos,	
tudo	com	calibres	permitidos)	
Em	todas	as	modalidades	haverá	um	tempo	máximo	de	(02)	dois	
minutos	de	intervalo	para	preparação	entre	os	jogos	de	bichos.	

	
a) (*)	Carabina	22	apoiada	Gold	–	Atiradores	que	já	atingiram	a	
marca	de	40	bichos.	
b) (*)	Carabina	22	apoiada	Sênior-	
c) (*)	 Carabina	 22	 apoiada	 Iniciante-	 Atiradores	 que	 nunca	
atingiram	a	marca	de	35	bichos	em	competição;	
d) Carabina	22	em	pé;	
e) Carabina	Puma	em	pé;	
f) Carabina	de	Ar	Comprimido	em	pé	Sênior;	
g) Carabina	de	Ar	Comprimido	em	pé	Iniciante	–	Atiradores	que	
nunca	atingiram	a	marca	de	35	bichos	em	competição.	
h) *	 Carabina	 de	 Ar	 Comprimido	 PCP	 Sênior	 (2	 minutos	 para	
cada	10	bichos).	
i) Fuzil	100	m	apoiado	–	uso	de	alvo	de	03	círculos	calibres.	22	
LR	até	308,	sendo	o	circulo	superior	central	destinado	a	tiros	de	
ensaios	 os	 círculos	 inferiores	 para	 10	 disparos	 em	 cada	 tempo	
total	de	prova	de	20	minutos.	
	
	
	
	
	
	
	



		Página	3	de	19	

	

V) SAQUE	RÁPIDO	
	
a) Revólver	producion;	

Iniciante	-		Atiradores	com	a	marca	até	389	pontos	
Senior	-		Atiradores	com	a	marca	de	390	pontos	ou	mais.	
	

b) Pistola	 Gold;	 Atiradores	 que	 já	 atingiram	 a	 marca	 de	 380	
pontos	em	competição	
c) Pistola	Sênior;	
d) Pistola	Iniciante-	Atiradores	que	nunca	atingiram	a	marca	de	
360	pontos	em	competição.	
e) Carabina	 CTT.	 40	 SW	–	Categoria	 única	 SENIOR	 com	uso	 de	
alvo	de	precisão.	(Permitido	o	uso	miras	telescópicas	ou	abertas)	
	

VI) CARABINA	22	EM	PÉ	25	METROS	(Com	ou	sem	Luneta)	
a) Sênior-	30	tiros	em	25	minutos;	
b) Iniciante-	 Atiradores	 que	 nunca	 atingiram	 290	 pontos	 em	
competição.	
	

VII) CARABINA	 DE	 AR	 COMPRIMIDO	 4,5	 mm	 10	 METROS	 (mira	
aberta)	
a) Sênior	-	30	tiros	em	35	minutos;	
b) Iniciante-	 Atiradores	 que	 nunca	 atingiram	 280	 pontos	 em	
competição.	
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c) Regras	de	Ranqueamento	e	Premiação	
	
1. A	classificação	da	categoria	do	atirador	se	dará	em	sua	primeira	

participação	 no	 Ranking	 do	 campeonato	 estadual,	 no	 caso	 do	
mesmo	 estar	 afastado	 a	 no	 mínimo	 02	 (Dois	 Anos),	 reiniciara	
caso	volte	a	competir	como	a	CLASSIFICAR.	
	

2. A	promoção	do	atirador	sempre	será	no	 início	do	próximo	ano,	
caso	a	pontuação	necessária	para	promoção	não	seja	obtida	em	
sua	primeira	competição.	
	

3. No	 caso	 do	 tiro	 livre,	 o	 atirador	 que	 atingir,	 em	 sua	 primeira	
participação,	 a	 marca	 igual	 ou	 superior	 a	 360	 pontos	 será	
classificado	no	Ranking	na	categoria	Sênior,	recebendo	medalha	
de	prova	 (se	 for	o	caso)	na	categoria	 iniciante	somente	em	sua	
primeira	 participação,	 mas	 seu	 resultado	 valerá	 para	 sua	 nova	
categoria	no	ranking.	

	
4. O	retorno	do	atirador	para	a	categoria	imediatamente	inferior	se	

dará	 a	 pedido	 do	 mesmo,	 caso	 ele	 não	 atinja	 nenhuma	
pontuação	 de	 sua	 categoria	 durante	 o	 ano	 do	 campeonato,	
tendo	no	mínimo	05	participações.	
	

5. Por	 questões	 de	 segurança,	 não	 será	 permitido	 que	 nenhum	
atirador	participe	das	provas	do	Campeonato	 Estadual	 de	 FCCT	
sem	 fazer	 uso	 de	 óculos,	 independentemente	 de	 ser	 estande	
exclusivo	ou	não.	
	

6. Atiradores	menores	de	18	anos,	que	tenham	estrutura	física	para	
o	 manuseio	 do	 equipamento,	 poderão	 disputar	 provas	 de	 ar	
comprimido	 e	 somente	 aqueles	 que	 possuírem	 autorização	
judicial,	poderão	disputar	provas	com	armas	de	 fogo,	conforme	
previsto	em	Lei	Federal	Nº	10.826	de	22	de	dezembro	de	2003.	
	



		Página	5	de	19	

	

7. Somente	podem	participar	das	provas	do	Campeonato	Estadual,	
atiradores	federados	adimplentes.	
	

8. Todas	 as	 provas	 do	 campeonato	 estadual	 devem	 ter	 suas	
inscrições	 e	 cupons	 de	 sorteio	 impressos	 no	 mesmo	 padrão,	
sendo	 o	 sistema	 fornecido	 pela	 FCCT	 eoperado	 por	 pessoa	
indicada	pelo	clube	realizador.	

	
a. Este	 mesmo	 operador	 registrará	 as	 ocorrências	 e	

solicitações	 feitas	 em	provas	pelo	 representante	da	 FCCT	
nomeado	pelo	clube.	

	
9. As	 premiações	 que	 não	 forem	 entregues	 por	 ausência	 do	

atirador	ou	de	um	representante,	ficarão	disponíveis	no	clube	do	
evento	até	a	próxima	etapa,	após	isto,	poderá	ser	substituída	por	
um	 certificado	 de	 participação	 emitido	 pelo	 clube,	 com	
classificação	para	todas	as	modalidades	que	tenha	participado.	
	

10. O	 Juiz	de	prova	do	 tiro	 ao	prato	e	do	Compak,	poderá	 solicitar	
antecipadamente	 até	 dois	 atiradores	 voluntários	 para	 ajudá-lo	
caso	ele	tenha	alguma	dúvida,	tendo	como	decisão	única	e	final	a	
do	 Juiz	 de	 prova,	 não	 será	 considerada	 qualquer	 opinião	 de	
atiradores	ou	expectadores.		
	
	
	

d) Valores	de	Inscrições	(valor	máximo)	
a. TIRO	LIVRE,	SAQUE	RÁPIDO	E	SILHUETA	METÁLICA:		

R$	40,00	
b. MODALIDADES	DE	AR	COMPRIMIDO:	

R$	40,00	
c. TIRO	AO	PRATO	E	COMPAK:	

R$	55,00	
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e) DISPUTA	DO	CAMPEONATO	
	

a. O	campeonato	estadual	da	FCCT	será	disputado	em	02	(duas)	
etapas,	tendo	a	disputa	de	um	1º	turno	de	fevereiro	a	junho	
de	2018,	valendo	para	esta	etapa	os	cinco	maiores	resultados	
do	 ranking,	 e	 de	 um	 campeonato	 estadual	 como	 um	 todo,	
disputado	 de	 fevereiro	 a	 novembro	 de2018,	 valendo	 os	 10	
(dez)	melhores	resultados	do	ranking	deste	período.	
	

b. Os	 três	 primeiros	 colocados	 do	 Ranking	 de	 suas	 respectivas	
modalidades	receberão	apremiação	do	1º	turno.	

	
c. 	Os	cinco	primeiros	colocados	do	ranking	de	suas	respectivas	

modalidades,	valendo	a	classificação	do	ranking	de	fevereiro	
a	 novembro,	 receberão	 premiação	 do	 campeonato	 estadual	
como	um	todo.	

	
d. Em	 todas	 as	 provas	 do	 campeonato	 estadual	 deverá	 ser	

nomeado	 pelo	 clube	 realizador,	 um	 atirador	 federado	 que	
atuará	 como	 representante	 a	 fim	 de	 garantir	 o	 registro	 de	
todas	as	ocorrências	relevantes	e	de	todas	as	solicitações	ou	
questionamentos	feitos	por	atiradores.	
Nos	 aniversários	 a	 FCCT	 indicará	uma	 comissão	de	 apelação	
com	três	membros.	

	
• Este	registro	será	 feito	no	sistema	de	 inscrições	pelo	

operador	do	clube	realizador.	
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f) PREMIAÇÃO	ESPECIAL	DE	PROVAS	
a. Toda	premiação	especial	em	Provas	será	de	responsabilidade	

do	Clube	sede	do	evento.	
O	prêmio	caso	seja	crédito	para	arma	de	fogo,	o	clube	deverá	
ter	 a	 opção	 de	 entrega	 do	 crédito	 em	 espécie	 no	 ato	 do	
sorteio	ou	o	bem	a	ser	registrado	pelo	ganhador	com	o	prazo	
de	30	dias	para	o	mesmo	providenciar	a	documentação.	

	
g) Ranking;	
	

	
a) Para	 a	 classificação	 do	 primeiro	 turno,	 será	 considerado	 a	

somatória	 dos	 05	 (cinco)	 melhores	 resultados	 obtidos	 no	
ranking.	
	

b) Para	 a	 classificação	 do	 campeonato	 como	 um	 todo,	 será	
considerado	 a	 somatória	 dos	 10	 (Dez)	 melhores	 resultados	
obtidos	no	ranking.	
	

c) Para	o	1º	turno	de	2019,	o	ranking	da	FCCT	será	composto	pelos	
05	 (cinco)	 primeiros	 meses	 de	 competição	 do	 ano,	 sendo	
computados	os	05	(cinco)	melhores	resultados,	independente	de	
quantos	oatirador	tiver	obtido.	
	

d) Para	 o	 campeonato	 estadual	 2019,	 o	 ranking	 da	 FCCT	 será	
composto	 pelas	 etapas	 realizadas	 nos	 10	meses	 do	 ano,	 sendo	
computados	 os	 10	 (dez)	 melhores	 resultados	 obtidos	 pelo	
atirador.	
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e) Em	etapas	 comemorativas	 de	 aniversários	 ou	 inauguração	 com	
realização	 de	 provas	 em	 dois	 dias,	 serão	 computados	 para	 o	
ranking	 os	 dois	 melhores	 resultados,	 independente	 do	 dia	 em	
todas	as	modalidades.	
	

	
h) PREMIAÇÃO	FINAL	DO	CAMPEONATO:	

	
	

a) O	 sorteio	 dos	 CRÉDITOS	 CORRESPONDENTES	 das	 armasfeito	
durante	 o	 encerramento	 do	 campeonato	 estadual	 se	 darápor	
Grupos	 de	 Modalidade	 conforme	 listado	 a	 abaixo,	 de	 acordo	
com	a	disponibilidade	financeira	da	FCCT.	
	

b) Participarão	 os	 cupons	 emitidos	 durante	 as	 etapas	 em	 que	 o	
atirador	participou.	
	
	

c) LISTA	DE	CRÉDITOSA	SEREM	SORTEADOS:	
	

I. Tiro	livre	eSaque	Rápido:01	(uma)	Arma	Curta	;	
II. Tiro	ao	prato	e	Compak:	01	(uma)	Espingarda;	
III. Silhuetas	metálicas	com	armas	de	fogo	e	Carabina	22	em	

Pé	25	metros:	01	(uma)	Carabina;	
IV. Modalidades	 com	 ar	 comprimido:	 01	 (uma)	 carabina	

Chumbinho;	
V. Dependendo	 dos	 recursos	 financeiros	 da	 FCCT,	 estas	

premiações	poderão	ter	o	acréscimo	de	mais	prêmios.	
	

d) O	 sorteado	 tem	 30	 (trinta)	 dias	 para	 providenciar	 a	 solicitação	
para	o	registro	da	arma	correspondente	que	foi	sorteada	em	seu	
nome	ou	de	outro	indicado	por	ele	ou	receber	o	crédito.	
Depois	de	decorridos	os	30	dias,	sem	nenhuma	definição	oficial	
por	escrito,	o	voucher	será	cancelado.	Este	prazo	inicia-se	no	dia	
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do	 sorteio	 e	 também	 se	 aplicam	 a	 pessoa	 a	 quem	 o	 sorteado	
repassar	o	voucher	se	for	o	caso.	

	
e) O	atirador	é	o	único	responsável	pela	conferência	do	seu	cupom	

de	sorteio,	devendo	estar	presente	durante	o	sorteio	ou	indicar	
por	escrito,	antes	do	sorteio,	um	representante,	por	procuração	
para	 o	 recebimento	 de	 premiações	 de	 itens	 sorteados	 em	 seu	
nome.	

	
i) CRITÉRIO	DE	DESEMPATE	DO	RANKING	

	
a. Será	 comparado	 o	 último	 resultado	 valido	 para	 o	 ranking	

obtido	 dos	 atiradores	 empatados,	 persistindo	 o	 empate,	
compara-se	 o	 último	 resultado	 obtido	 e	 assim	 por	 diante.	
Persistindo,	ganhará	o	atirador	mais	antigo	na	FCCT.	
	

j) CRITÉRIO	DE	DESEMPATE	DAS	PROVAS	
	

a)	TIRO	AO	PRATO	
	

a. Pontuação	da	Modalidade	Tiro	ao	Prato	
• Atiradores	participantes	da	barragem;	

Cada	 prato	 acertado	 na	 barragem	 terá	 pontuação	 acrescida	 de	 0,1	
(um	décimo).	Desempates	para	participação	na	barragem	serão	feitos	por	
shoot-off	

	
	 -	Pode	repetir	a	prova*:	valendo	o	melhor	resultado;	
	 -	Desempates	para	participação	na	barragem	serão	feitos	por	shoot-
off;	
	 -	 Na	 barragem,	 todo	 o	 desempate	 será	 disputado	 no	 prato	 com	
shoot-off	
	 -	Os	atiradores	empatados	entre	si,	devem	atirar	no	mesmo	posto;	
-Para	 o	 desempate	 das	 categorias,	 o	 primeiro	 critério	 será	 o	
resultado	da	barragem	e	em	seguida	a	súmula	de	prova.	
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	 -	Estilo	livre	para	posição	da	arma.	
	
	

b)	COMPAK	
	 -	Pode	repetir	a	prova*,	valendo	o	melhor	resultado;	
-	Todos	os	desempates	serão	disputados	no	último	posto,	primeiro	
com	 o	maior	 número	 simples	 de	 pratos	 quebrados	 na	 disputa	 do	
posto;	
-	Persistindo	o	empate,	shoot-off,	seguindo	a	seqüência	dos	pratos	
de	uma	série	completa.		

Ex:	Todos	os	atiradores	empatados	efetuarão	os	disparos	dos	
pratos	 da	 máquina	 01	 (um)	 e	 assim	 por	 diante	 seguindo	 a	
seqüência	da	série,	valendo	o	número	total	de	pratos	de	cada	
disputa.	

	 -	 Estilo	 caçador	 para	 posição	 da	 arma	 com	 a	 coronha	 paralela	 ao	
antebraço.	

	
c)	TIRO	LIVRE	
	 -	Pode	repetir	a	prova*,	valendo	o	melhor	resultado;	
-	Os	desempates	 serão	na	 súmula,	primeiro	pelo	melhor	 resultado	
simples	dos	últimos	10	disparos	do	duelo	e	assim	por	diante;	
-	 Persistindo	 o	 empate,	 conta-se	 o	maior	 número	 de	 centros	 (10)	
dos	últimos	10	disparos	do	duelo	e	assim	por	diante.	
-Disparo	 acidental	 antes	 do	 comando	 de	 carregar,	 o	 atirador	 será	
desclassificado.	

	 -Disparo	acidental	após	o	comando	de	carregar,	o	atirador	perderá	
o	tiro.	

	
d)SAQUE	RÁPIDO	
	

	 	 -Pode	repetir	a	prova,	valendo	o	melhor	resultado;	
-	Os	desempates	do	1º	ao	3º	colocados	serão	no	melhor	resultado	
dos	 20	 metros.	 Persistindo,	 o	 melhor	 resultado	 dos	 15	 metros,	 e	
assim	por	diante.	
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e)	SILHUETA	METÁLICA	
	

b. Pontuação	da	Modalidade	Silhueta	Metálica	
• Atiradores	com	resultado	de	40	bichos		
• Cada	 bicho	 (galinha)	 acertado	 na	 barragem	 terá	

pontuação	acrescida	de	0,1	(um	décimo).	
	

-	 Pode	 repetir	 a	 prova*,	 valendo	 o	melhor	 resultado.	 No	 caso	 do	
atirador	ter	mais	de	um	resultado	igual,	valerá	para	o	desempate	o	
último	atirado.	
-	 Somente	 será	 permitido	 fazer	 uma	 barragem	 para	 os	 que	
atingirem	os	40	bichos.	
-	Os	desempates	serãopelo	maior	número	de	silhuetas	derrubadas	a	
100m,	depois	a	75m,	e	assim	por	diante;	
-	 Persistindo	 o	 empate	 verifica-se	 a	 primeira	 silhueta	 errada	 da	
esquerda	para	a	direita,	e	assim	por	diante.	
-	 Persistindo	 o	 empate,	 shoot-off	 com	 10	 (dez)	 galinhas	 a	 100	
metros,	com	tempo	normal	da	modalidade	para	os	atiradores	com	
quarenta	 bichos	 e	 carneiros	 a	 100	 metros	 atiradores	 empatados	
com	menos	de	quarenta	bichos.	
-	 Havendo	 disparo	 acidental	 antes	 do	 comando	 de	 carregar,	 o	
atirador	será	desclassificado.	
-	Havendo	disparo	acidentalapós	o	comando	de	carregar,	o	atirador	
perderá	o	tiro.	

	
	 f)	CARABINA	22	EM	PÉ	25	METROS	

-Pode	 repetir	 a	 prova,	 valendo	 o	 melhor	 resultado.	 No	 caso	 do	
atirador	ter	mais	de	um	resultado	igual,	valerá	para	o	desempate	o	
último	atirado.	

	
g)	CARABINA	DE	AR	COMPRIMIDO	(Silhuetas	metálicas)	
-	 Seguem-se	 as	 mesmas	 regras	 de	 modalidades	 com	 silhueta,	
observando	as	distâncias	da	modalidade.	
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h)	CARABINA	DE	AR	COMPRIMIDO	10	METROS	
	 Pode	ser	repetida	a	prova,	valendo	o	melhor	resultado.	

-	 Os	 desempates	 serão	 pela	 última	 série	 e	 assim	 por	 diante,	
persistindo	 o	 empate	 vale	 o	maior	 número	 de	 centros	 nos	 últimos	
dez	disparos,	e	assim	por	diante.	
	

	 Obs.-*-	Caso	o	horário	permita.	
	
k) Regras	de	Provas	

	
a. Será	exigido	teste	das	máquinas	utilizadas	nas	provas	de	Tiro	

ao	Prato	e	Compak	a	fim	de	que	se	confirme	o	lançamento	do	
prato	 em	 linha	 reta	 em	 distância	 entre	 50	 metros	 e	 55	
metros.	
	

	 Prato	-	 		50	a	55	metros.	
	 Compak	-	mínimo	50	metros.	
	
b.	 No	 Compak	 o	 Prato	 Coelho	 deverá	 ser	 quebrado	 até	 no	
máximo	25	metros	do	local	do	lançamento.	
	
c.	 No	 Tiro	 ao	 prato	 e	 no	 Compak	 o	 TEST	 FIRE	 será	 com	
lançamento	de	um	prato.	

	 	 	
• Este	 teste	 terá	 de	 ser	 realizado	 antes	 da	 primeira	

tanda	da	prova	e	a	sumula	inicial	deve	de	ser	assinada	
por	atirador	 federado	em	comprovação	ao	resultado	
de	lançamento	dentro	das	distancias	exigidas.		

i. O	 não	 atendimento	 desta	 distância	 ou	 da	
especificação	 da	 máquina	 impedirá	 a	 realização	 da	
prova	 desta	 modalidade	 na	 etapa,	 sendo	
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considerados	 inválidos	 quaisquer	 resultados	 para	 o	
ranking.	

	
b. Em	 qualquer	 modalidade	 ao	 se	 efetuar	 o	 disparo	 antes	 do	

comando	 de	 início	 da	 prova	 ou	 de	 carregar,	 o	 atirador	 será	
desclassificado	da	modalidade	no	dia	de	prova.	
	

c. Toda	 atitude	 de	 atirador,	 intencionalmente	 ou	 não,	 que	
venha	 contra	 a	 segurança	 ou	 que	 interfira	 na	 concentração	
dos	demais	 atiradores,	 será	motivo	de	 advertência	 pelo	 Juiz	
de	 prova,	 podendo	 tal	 ação	 ser	 apoiada	 pelo	 delegado	 de	
prova,	 instrutor	de	 tiro	presente,	presidente	da	entidade	ou	
mesmo	por	outro	atirador,	com	comunicação	ao	Juiz	de	prova	
para	 que	 o	mesmo	 inicialmente	 advirta,	 oriente	 ao	 atirador	
infrator	podendo	de	imediato	ou	a	partir	de	nova	ocorrência,	
desclassificá-lo	do	dia	de	prova	na	modalidade,	dependendo	
da	gravidade	da	infração.	

	
ii. Disparos	a	mais	no	alvo–Serão	 retirados	os	disparos	

de	 maior	 pontuação	 conforme	 a	 quantidade	 de	
disparos	em	excesso.	Também	seráretirado	um	ponto	
por	 disparo	 em	 excesso	 realizado.	 Esta	 regra	 não	 se	
aplica	as	modalidades	Compak	e	Silhueta	Metálica.	

	
d. Troca	de	arma	durante	a	prova	-	Só	será	permitida	troca	de	

arma	 durante	 a	 prova	 já	 iniciada	 se	 a	 arma	 estiver	 sem	
condições	 mecânicas	 ou	 de	 segurança,	 sendo	 trocada	 por	
outra	de	mesmo	tipo.	

	
e. Na	 Silhueta	 Metálica,	 será	 permitido	 o	 uso	 dos	 boleiros	

durante	o	tempo	de	prova,	sendo	obrigatório	avisar	o	arbitro	
a	 cada	 disparo	 no	 mesmo.	 Em	 dia	 de	 competição,	 não	 é	
permitido	 regular	 a	 arma	 fora	 do	 tempo	 de	 prova,	 caso	 o	
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clube	não	tenha	outro	estande	livre	para	isto	o	atirador	deve	
utilizar	o	tempo	de	prova	para	seu	ajuste.	
	

f. Para	a	disputa	das	provas	de	prato,	serão	permitidos	somente	
cartuchos	com	até	24	gr.	de	chumbo,	independentemente	do	
tipo	ou	marca.	

g. Em	 todos	 os	 locais	 de	 prova	 deverá	 ser	 afixado	 em	 local	
visível	a	todos	os	atiradores	e	demais	envolvidos	em	provas,	
aviso	quanto	aos	horários	limites	para	a	inscrição	de	prova	e	
o	 horário	 limite	 do	 recebimento	 do	 ticket	 de	 inscrição	 nas	
mesas.	

h. Desistência	de	Prova	–	Serão	retirados	dois	pontos	da	maior	
pontuação	do	atirador	no	dia.	

• Exceto	quando	a	 saída	se	der	para	a	participação	do	
atirador	 em	 barragem,	 shoot-off	 ou	 por	 defeito	
comprovado	em	seu	equipamento	de	tiro.	

	
i. Posições	de	Tiro		

• Na	 silhueta	 metálica	 apoiada,	 a	 arma	 deverá	 ter	
somente	o	uso	de	apoio	regulável	o	bipé	ou	pode-se	
usar	sacos	de	areia,	rolo	ou	assemelhados	na	parte	da	
frente	da	arma,	desde	que	não	encoste	na	 lateral	da	
arma,e	o	apoio	do	ombro	do	atirador	na	parte	de	trás	
da	 arma,	 sem	 o	 uso	 de	 outros	 acessórios	 de	
estabilidade	como	bandoleira,	garfo	etc...	
1. Silhueta	 Metálica	 Apoiado	 categoria	 Gold	 –	

Somente	 é	 permitido	 Bipé	 e	 apoio	 do	 corpo	 do	
atirador	na	coronha	da	arma,	sem	encostá-la	na	
mesa.	

2. Silhueta	 Metálica	 Apoiado	 categoria	 Sênior	 e	
Iniciante	 –	 Pode	 ser	 utilizado	 sacos	 de	 areia	 e	
apoio	do	ombro	do	atirador	na	coronha	da	arma,	
sem	encostá-la	na	mesa.	
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j. Interrupções	 da	 prova	 pelo	 Juiz	 para	 Orientação	 ou	
advertência	aos	atiradores	

	
• Atirador	 não	 utilizando	 equipamentos	 de	 proteção	

(óculos)	
• Atirador	na	modalidade	de	tiro	ao	prato	que	inicie	seu	

procedimento	 de	 tiro	 antes	 de	 o	 atirador	 que	 o	
antecede	efetuar	o	seu	disparo.	

• Atirador	 que	 na	 modalidade	 Compakiniciar	 o	
posicionamentoda	arma	no	ombro	antes	da	saída	do	
prato.	

• Atirador	 ou	 expectador	 que	 atente	 a	 segurança	 ou	
concentração	dos	demais.	

	
k. Na	modalidade	de	TIRO	AO	PRATO	e	COMPAK;	

	
• Ao	 efetuar	 disparo	 acidental,	 sem	 intenção,	 após	 o	

comando	 inicial	 de	 “prova”,	 sendo	 na	 sua	 vez	 de	
atirar,	o	atirador	perde	o	disparo	zerando	o	ponto.	

• Caso	 o	 disparo	 tenha	 ocorrido	 na	 vez	 de	 outro	
atirador,	o	atirador	infrator	perde	o	disparo,	zerando	
o	ponto	e	mais	dois	pontos.		

• Se	 o	 disparo	 foi	 realizado	 intencionalmente,	 o	
atirador	é	desclassificado	da	prova	e	seu	resultado	no	
ranking	 será	 substituído	 pela	 sigla	 “dq”	
(desclassificado).	

• Ao	efetuar	disparo	visando	ou	não	o	prato	(alvo),	com	
arma	fora	do	ombro,	atirador	será	advertido	caso	seja	
a	 1ª	 vez,	 em	 caso	 de	 reincidência	 o	 atirador	 será	
desclassificado	da	modalidade	no	dia	de	prova.	

• Durante	as	provas	de	prato,	 caso	 seja	 lançado	prato	
que	 o	 Juiz	 da	 prova	 considere	 que	 deva	 ser	 “novo	
prato”,	o	mesmo	deve	dar	o	comando	em	voz	alta	e	
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clara	de:	“novo	prato”,	preferencialmente	antes	de	o	
atirador	disparar.	

• Disparar	 sem	 munição	 propositalmente	 o	 atirador	
será	desclassificado	da	prova.	

	
l. Critério	de	cômputo	de	tiros	em	alvo	errado:	

• 1	-	Contam-se	apenas	os	impactos	no	alvo	correto.	
• 2	-	Caso	não	seja	possível	diferenciar	os	 impactos	no	

alvo,	serão	contabilizados	os	melhores.	
	

m. Calibres	permitidos	na	modalidade	tiro	livre	e	saque	rápido;		
• 32	sw,	32	auto,	380	auto,	38	spl,	.40	sw,	.45	auto.357	

Mag.	e	9	mm.	
	

Nota	 -	 Em	 todos	 os	 casos	 citados	 acima,	 o	 Juiz	 de	 prova	
poderá	 fazer	 até	 duas	 advertências	 ao	 Atirador.	 A	 partir	 da	
terceira	advertência	será	descontado	um	prato	por	 infração,	
e	 mesmo	 poderá	 de	 imediato	 desclassificar	 o	 atirador	 com	
base	na	gravidade	da	infração.	
	

n. Atirador	com	primeira	participação	na	Modalidade	
• O	 juiz	 de	 Prova	 deve	 providenciar	 auxílio	 de	 um	

atirador	 experiente	 para	 acompanhar	 próximo	 e	
discretamente	 a	 participação	 de	 todo	 atirador	 com	
categoria	 “a	 classificar”,	 este	 auxilio	 é	 restrito	 a	
procedimentos	e	segurança	na	prova.		

	
	
	

l) Locais	de	Provas	
a. As	competições	serão	inicialmente	realizadas	nos	estandes	do	

Sniper	 Clube	 de	 Tiro	 em	 Eusébio,	 Sniper	 Clube	 de	 Tiro	 em	
Sobral-CE,	 no	 Scolt	 Clube	 de	 Tiro	 em	 Morada	 Nova-CE,	 no	
Ibiapaba	 Clube	 de	 Tiro	 em	 Ubajara-CE,	 no	 Hunter	 Clube	 de	
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Tiro	 em	 Russas-Ce,	 no	 Jaguar	 Clube	 de	 Tiro	 em	 Juazeiro	 no	
Norte-CE	 e	 Mata	 Fresca	 em	 Quixelo	 -	 CE.	 Podendo	 ocorrer	
também	 nos	 estandes	 de	 novos	 clubes	 filiados,	 assim	 que	
forem	 devidamente	 apostilados	 ao	 CR	 do	 clube	 tiverem	
condições	de	realização	de	provas.	
	

	
m) Boletim	Normativo	–	A	FCCT	através	do	seu	diretor	Técnico	poderá	

emitir	 boletins	 normativos	 para	 implementação	 de	 normas	 do	
campeonato	e	de	provas.	
	

n) Critérios	para	pagamento	da	Anuidade	deAtiradores	Dependentes	
• Atiradores	 cadastrados	 como	Dependentes	 na	 FCCT,	

mas	 que	 possuam	 CR	 pagará	 valor	 integral	 da	
anuidade.	

• Atiradores	cadastrados	como	Dependentes	na	FCCT	e	
que	não	possuam	CR,	pagarão	valor	de	50%	do	valor	
fixado	e	terão	direito	a	todas	as	premiações.	
1. Caso	 o	 Dependente	 sem	 CR	 deseje	 receber	

apenas	 medalhas	 das	 etapas,	 será	 isento	 da	
anuidade.	
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Este	 regulamento	é	 válido	até	o	 término	do	 campeonato	estadual	 2019,	
podendo	ser	complementadoatravés	de	Boletins	Normativos	emitidos	até	
o	término	do	certame.		
	
O	 calendário	 de	 provas	 aprovado	 poderá	 ser	 alterado	 de	 acordo	 com	 a	
solicitação	 dos	 clubes,	 sendo	 os	 horários	 de	 prova	 definidos	 por	 cada	
clube,	de	acordo	com	sua	organização.	
	
Os	 valores	 cobrados	 pela	munição	 aos	 atiradores	 federados	 nos	 dias	 de	
realização	de	prova	e	exclusivamente	para	uso	naquela	etapa	deverão	ser	
os	 cobrados	 de	 seus	 sócios,	 e	 no	 caso	 da	 munição	 calibre	 12	 Ga,	 no	
máximo	o	valor	de	tabela	de	fábrica	acrescido	de	até	10%	(dez	por	cento)	
	
	
Casos	 aqui	 não	mencionados	 serão	 submetidos	 à	 apreciação	 do	 Diretor	
técnico	 da	 FCCT	 para	 deliberação,	 processos	 ou	 atos	 que	 sejam	
presenciado	 ou	 informado	 envolvendo	 descumprimento	 por	 parte	 dos	
federados	 ou	 clubes	 envolvidos	 que	 alterem	 resultados,	 regulamentos	 e	
procedimentos	 administrativos,	 serão	 	 passiveis	 de	 advertência	 ou	 até	
exclusão	da	FCCT,	após	parecer	do	diretor	técnico	e	decisão	em	reunião	da	
diretoria	da	federação.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



		Página	19	de	19	

	

Lista	de	assinaturas	dos	presidentes	de	clube	e	Diretor	Técnico	da	FFCT	
	
________________________________________________________	
Sniper	Clube	de	Tiro	–	Eusébio	
	
________________________________________________________	
Sniper	Clube	de	Tiro	–	Sobral	
	
________________________________________________________	
Scolt	Clube	de	Tiro	
	
________________________________________________________	
Ibiapaba	Clube	de	Tiro	
	
________________________________________________________	
Hunter	Clube	de	Tiro	
	
________________________________________________________	
Jaguar	Clube	de	Tiro	
	
________________________________________________________	
Mata	Fresca	
	

Clube	de	tiro	MarcoShot	
	
________________________________________________________	
Diretor	Técnico	da	FCCT	
	
	
	
	
	
	
	


