
 
 

ESTRADA JOSE NAVARRETE S/N SITIO SANTO ANTONIO BAIRRO: BOA VISTA   CEP: 13515-000 CHARQUEADA - SÃO PAULO 

CNPJ: 15.470.502.0001/53 – INC.EST. ISENTO- C.R Nº: 88013 
FONE: (19) 4102-4287 9.9167-7402  

EMAIL: contato@clubepiracicabanodetiro.com.br - www.clubepiracicabanodetiro.com.br 

CAMPEONATO PIRACICABANO DE TIRO 
 

REGULAMENTO  
 
 
 

O Campeonato Piracicabano de Tiro CPT-CTC 2020 será composto por 10 etapas, com 
início em Fevereiro (I Etapa) e término em Novembro (X Etapa). As modalidades da 
competição serão disputadas no mesmo dia podendo o competidor se inscrever em uma 
ou mais modalidades. 
O ranking será divulgado no site do Clube na semana após a realização da prova, após 
o lançamento de cada etapa, o sistema já estará atualizado com a somatória das etapas 
anteriores. 
Das 10 Etapas, será calculado o melhor resultado de 8 etapas, sendo 2 etapas de 
descarte (menor pontuação ou não comparecimento) 

 
1. LOCAL, DATA E HORÁRIO 

 

As provas acontecerão no estande do CPT-CTC, localizado na Via José Nvarreti, S/N, 
Bairro Boa Vista, Charqueada/SP, CEP: 13.515-000. Informações pelo telefone (19) 
4102-4287 (também whatsapp), pelo Facebook ou pelo site https://www.cptctc.com.br/ 
 

I Etapa:  29 de Fevereiro de 2020 

II Etapa:  28 de Março de 2020 

III Etapa:  25 de Abril de 2020 

IV Etapa: 30 de Maio de 2020 

V Etapa:  27 de Junho de 2020 

VI Etapa:  25 de Julho de 2020 

VII Etapa:  29 de Agosto de 2020 

VIII Etapa:  26 de Setembro de 2020 

IX Etapa:  31 de Outubro de 2020 

X Etapa:  28 de Novembro de 2020 
 

 
Os competidores efetuarão os disparos no dia previamente definido da etapa, das 09h 
às 16h00, os dias poderão sofrer alteração caso a comissão organizadora assim achar 
necessário, em caso de alteração da data a mesma será divulgada nos canais de 
comunicação do clube. 
 

2. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições devem ser realizadas so site do Clube até o dia anterior a realização da 
prova, inscrições realizadas no dia da realização da prova terão acrescimo de R$ 5,00 
(cinco reais), para inscrições no dia, o competidor deverá apresentar documento de 
identificação oficial com foto (R.G., CNH, CTPS, etc.), CR, CRAF e Guia. 
 
Os valores serão distintos, levando em consideração a prova, etapa, status do 
competidor (associado ao CPT-CTC ou não) e inscrições antecipadas ou não,  a 
reinscrição terá valor igual para ambos. 

https://www.cptctc.com.br/
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Modalidade 
 

Valor Socio Valor Não Socio Reinscrição 

PRECISÃO – TODAS AS MODALIDADES  R$ 35,00 R$ 40,00 R$ 35,00 

TRAP AMERICANO R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 100,00 

 
 
 
 

3. PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA 
 

A posição do tiro será em pé, não podendo o competidor utilizar nenhum tipo de apoio 
para o corpo ou para a arma, sob pena de ser desclassificado pelos instrutores do CPT-
CTC. 

Será obrigatório o uso de protetores auriculares e óculos de segurança. Esses 
equipamentos poderão ser fornecidos pelo CPT-CTC. 

Os competidores só poderão manusear armas e munições nos locais de prova, sob a 
supervisão dos instrutores e a comando destes. 

Ao término de cada rodada, a arma deve ser mostrada aos instrutores  aberta e sem 
munição. A não observância desta regra elimina o competidor do campeonato de tiro. 
 
3.1 DOS ATLETAS PARTICIPANTES 
São Deveres dos Atletas Participantes: 

Observar e cumprir rigorosamente todas as exigências legais impostas pelo Exército 
Brasileiro – EB. 

Apresentar sua documentação pessoal e dos respectivos equipamentos. 

Observar e cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e as condutas 
pertinentes à prática do Tiro Esportivo. 

Tratar com respeito, zelo e cordialidade todos os Atletas, Delegados, Membros da 
Comissão Técnica, e os Organizadores das Provas. 

Observar e cumprir rigorosamente todas as instruções deste Regulamento. 

Atender a todas as orientações dos Delegados, Fiscais de Provas, Árbitros e Membros 
da Comissão Técnica, sobre pena de sofrer advertência verbal, invalidade do resultado, 
desclassificação da prova, ou expulsão do Campeonato. 

Auxiliar os Delegados, Fiscais de Provas, Árbitros e Membros da Comissão Técnica, na 
execução das suas atividades. 

Auxiliar os Árbitros e Fiscais de Provas nos atos de fiscalização das regras, zelando 
pela regular aplicação do regulamento, relatando todas as irregularidades aos delegados 
e Membros da Comissão Técnica. 

 
4. PROVAS 

 
 4.1. CARABINA 22 LR - MIRA ABERTA - 25 METROS  

 Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.  
 Tempo: 20 minutos  
 20 Disparos  
 Proibido Tiro de Ensaio 
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4.2. CARABINA OVERALL (FORÇA LIVRE) - MIRA ABERTA - 25 METROS  
Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.  
Tempo: 20 minutos  
20 Disparos  
Proibido Tiro de Ensaio 
 
4.3. PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10 METROS  

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.  
Tempo: 20 minutos  
20 Disparos  
Proibido Tiro de Ensaio  
A arma deverá possuir cano de até 5 polegadas  

Proibido o uso do calibre 22 LR - Permitido até o Calibre .40S&W  
 

4.4. PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 25 METROS  

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.  
Tempo: 20 minutos  
20 Disparos  
Proibido Tiro de Ensaio  
Pistolas acima do Calibre .40S&W (excluido o .40S&W, ex: 45ACP pra cima) 
 
4.5. REVÓLVER ou PISTOLA - CALIBRE 22 LR - MIRA ABERTA - 25 METROS  

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.  
1 Alvos: códs. (01 - LCL) e (01 – NG)  
Tempo: 20 minutos  
20 Disparos  
Proibido Tiro de Ensaio  
A arma deverá possuir cano de até 6 1/2 polegadas 
 
4.6. REVÓLVER – MIRA ABERTA - 10 METROS  

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.  
Tempo: 20 minutos  
20 Disparos  
Proibido Tiro de Ensaio  
A arma deverá possuir cano de até 4 polegadas 
 
4.7. REVÓLVER - MIRA ABERTA - 25 METROS  

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.  
Tempo: 20 minutos  
20 Disparos  
Proibido Tiro de Ensaio  
A arma deverá possuir cano de até 6 1/2 polegadas 
 
4.8. TRAP SINGLE 50  

 

Seguirá as regras da Liga Nacional de Tiro ao Prato - LNTP.  
Site: https://www.tirobrasil.com.br/public/uploads/regulamento/regulamento-2020.pdf  
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4.9. Dos alvos 
 

a) Modalidades a 10m 

Alvo LCL 07 ou alvo NG 03 
 
 
b). Modalidades a 25m 

Alvo LCL 01 / LCL 01C ou alvo NG 01 
 
 
 
4.4. Da pontuação 

 

Somam-se todos os pontos obtidos do alvo (ou do melhor alvo, caso o competidor 
tenha repetido a prova). 

 "X" terá o valor de 10, sevindo para desempate     

Havendo empate, conta-se o maior números de "X".   

Ainda havendo empate, conta-se a maior incidência sobre o “10” e assim por diante.  
 
Importante: Se o disparo adentrar “beliscar” o perímetro da linha, ainda que não a 
tenha rompido totalmente obrigatoriamente contar-se-á o ponto maior. 

 
4.5.1 Do Recurso 
 
O atleta poderá a seu critério, quando se sentir prejudicado, em detrimento de algum 
fator relativo em decorrência da prova, ou à aferição dos resultados, interpor recurso 
destinado à Comissão Técnica: 
a) O recurso será entregue ao Instrutor do clube, que encaminhará imediatamente para 
a Comissão Técnica; 
b) O recurso será julgado pelo órgão colegiado por maioria simples; 
c) A Comissão Técnica terá até 48 horas para se manifestar sobre o recurso, proferindo 
o julgamento final; 
d) O recurso, obrigatoriamente deverá: qualificar as partes; descrever a data, local e a 
hora; apontar as possíveis irregularidades, narrar os fatos de direito, e sempre que 
possível apresentar o seu amparo legal; 
e) O recurso impreterivelmente deverá ser interposto até às 16h00 horas do dia 
posterior da Postagem dos resultados, sob pena de invalidade; 
f) O juízo de admissibilidade do recurso fica condicionado ao pagamento da “Taxa 
Recursal”, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), que deverá ser recolhido pelo atleta, 
e entregue ao Delegado responsável, sob pena de inadmissibilidade do recurso; 
g) Se o recurso for julgado procedente, a “Taxa Recursal”, será imediatamente restituída 

ao Atleta; 
h) Se o recurso for julgado improcedente, a “Taxa Recursal”, será revertida em favor do 
“Fundo de Premiação do Campeonato”. 
i) Diante da interposição de recursos, todos os resultados ficam suspensos, até ser 
proferido o julgamento final. 
 
4.5. Procedimentos da prova 

As armas poderão ser alimentadas em seus tubos carregadores ou carregadas 
cartucho a cartucho, somente após liberado pelo arbitro. 
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A prova inicia-se ao comando do instrutor, devendo o atirador apanhar a arma que 
estará aberta sobre a bancada, alimentá-la, carregá-la e iniciar os disparos. 

Cada atirador passará pela prova quantas vezes achar necessário dentro da etapa, 
sendo a primeira vez inclusa no valor da inscrição e as demais na reinscrição. 
 
 
4.6. Equipamentos 

O competidor utilizará a sua arma ou arma cedida por outro atirador devidamente 
registrado com todos os equipamentos de proteção. 

O competidor utilizará a sua munição ou munição cedida por outro atirador 
devidamente registrado.  

Obrigatório a todos que estiverem nos estandes o uso de EPIs. 
 

5. RESULTADO 
 
O Resultado será publicado em mural no Clube e posteriormente em seus meios de 
comunicação, o ranking com o resultado de cada etapa por categoria que será 
alimentado nos meios de comunicação do Clube, tendo como prioridade o site do CPT-
CTC www.cptctc.com.br 
 

6. PREMIAÇÃO 
 

Será entregue em data oportuna para cada etapa as medalhas para os três primeiros 
colocados e será entregue no dia 11 de dezembro para os três primeiros colocados do 
Ranking Geral, somando as oito etapas do campeonato (dez etapas, menos duas de 
descarte). 
 

Premiações para as provas: 
1º lugar: Troféu + Medalha. 
2º lugar: Medalha. 
3º lugar: Medalha. 
 
 

7. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 

Antes do início de cada etapa, os competidores serão orientados sobre os 
procedimentos a serem adotados antes, durante e depois da prova, principalmente no 
que se refere à segurança. 

As provas contarão com a participação de instrutores os quais possuem autonomia 
para intervir, mesmo durante a execução da prova, a fim de garantir a segurança do 
competidor ou de terceiros. 

Os alvos serão guardados no Clube para qualquer esclarecimento sobre o resultado 
até o final do campeonato.   

O Campeonato, bem como suas regras obedecerá às premissas da Portaria 51, de 08 
de Setembro de 2015, sendo conferido GT, CRAF e CR, e/ou outros que assim for 
necessário. 
Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente do CPT-CTC, o qual caberá à 
decisão final sobre qualquer questão levantada durante a competição. 
 

http://www.clubepiracicabanodetiro.com.br/

