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DESAFIO DOS ATIRADORES TIROS DE PRECISÃO CPTCTC 2019 
 

REGULAMENTO  
 

O Desafio dos Atiradores CPT-CTC 2019 será composto por 10 etapas, com início em 
Março (I Etapa) e término em Dezembro (X Etapa). Todas as modalidades da competição 
serão disputadas no mesmo dia podendo o competidor se inscrever em uma ou mais 
modalidades. 
O ranking será divulgado no mural do Clube após a realização da prova, também será 
publicado no Facebook e no site oficial do Clube, a Classificação final será publicado no 

dia 15 de dezembro de 2019, com a somatória das 10 etapas. 
 

1. LOCAL, DATA E HORÁRIO: 
 

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

I Etapa:  31 de Março de 2019 das 10 as 15 

II Etapa:  28 de Abril de 2019 das 10 as 15 

III Etapa:  26 de Maio de 2019 das 10 as 15 

IV Etapa: 30 de Junho de 2019 das 10 as 15 

V Etapa:  28 de Julho de 2019 das 10 as 15 

VI Etapa:  25 de Agosto de 2019 das 10 as 15 

VII Etapa:  29 de Setembro de 2019 das 10 as 15 

VIII Etapa:  27 de Outubro de 2019 das 10 as 15 

IX Etapa:  24 de Novembro de 2019 das 10 as 15 

X Etapa:  15 de Dezembro de 2019 das 10 as 15 
 

Os competidores efetuarão os disparos no dia previamente definido da etapa, das 10h 
às 15h00, 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 e expostos nos nossos painéis de comunicação. 
 

2. INSCRIÇÕES: 
 
Todos os atletas devem realizar suas inscrições, preferencialmente, através do site do 
Clube, O Atleta poderá realizar participações em mais de uma disciplina na mesma 
etapa, bastando o mesmo fazer a inscrição na disciplina desejada. 
 

 

RIFLE, CARABINA, FUZIL, PISTOLA E REVOLVER – INSCRIÇÃO ANTECIPADA (POR 

MODALIDADE) DATA LIMITE CONSULTAR SECRETARIA.  
 
Não Sócio Online R$: 60,00 Local R$: 70,00 

Sócio Online 50,00 Local R$: 60,00 

Reinscrição R$50,00 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

3. PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA 

A posição do tiro para as categorias que não utilizem luneta 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. 
salvo a competição com armas longas que utilizem lunetas, onde estas deverão ser 
feitos na posição deitado, utilizando o apoio que achar necessário. 

http://www.cptctc.com.br/
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Será obrigatório o uso de protetores auriculares e óculos de segurança.  

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. ARMAS LONGAS: RIFLES, CARABINAS, FUZIS (Armas longas de todos os 

calibres)  
 

 4.1.1 Mira Aberta: Rifles, Carabinas, Fuzis com mira aberta (sem luneta), 75 Metros, 

não haverá disparo de aferição, devendo o competidor fazer a aferição um dia antes da 
prova (total de 20 disparos). 

Após começar a prova, o atirador terá o tempo de 6 minutos totais de prova para 
finalizá-la. 

ALVOS COGIGO: LCL 01C 
 

4.1.2 Luneta 150 Metros: Rifles, Carabinas, Fuzis com mira óptica do tipo luneta, 150 

Metros com 6 disparos para aferição da luneta e 20 disparos para pontuação (total de 
26 disparos).

Após começar a prova, o atirador terá o tempo de 6 minutos totais de prova para 
finalizá-la (incluso tempo de aferição). 
ALVOS COGIGO: LCL06 OU NG60 
 

4.1.3. REVÓLVER (Armas curtas de todos os calibres) 
Revólver mira aberta (alça de mira e massa de mira) 50 metros com 20 disparos. 

 O atirador írá fazer 20 disparos, não haverá disparo de aferição, devendo o 
competidor fazer a aferição um dia antes da prova.  

Após começar a prova, o atirador terá o tempo de 4 minutos para finalizá-la. 
ALVOS COGIGO: LCL03 OU NG02 
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4.1.4. PISTOLA (Armas curtas de todos os calibres) 
Pistola mira aberta (alça de mira e massa de mira) 50 metros com 20 disparos. 

O atirador írá fazer 20 disparos, não haverá disparo de aferição, devendo o competidor 
fazer a aferição um dia antes da prova.  

Após começar a prova, o atirador terá o tempo de 4 minutos para finalizá-la. 
ALVOS COGIGO: LCL03 OU NG02 
 
 
4.1.5 Dos alvos: 

 
 
 

         (A) RIFLES, CARABINAS, FUZIS (luneta)  
                            

O alvo utilizado será um conjunto de círculos concêntricos cuja 
pontuação varia entre 7 (sete) a 10 (dez) pontos, aumentando da 
parte externa para a interna. O centro tem a maior pontuação. 

Caso o impacto atinja a linha intermediária, considerar-se-á a 
zona de maior pontuação, impactos que não separe totalmente a 
linha intermediária não será considerado para pontuação na zona 
maior. 

Caso haja maior número de disparos, serão descontados os 
melhores impactos em igual número ao excedente.   
 

 
 
(B) REVÓLVER (mira aberta) 
 

O alvo utilizado será um círculo concêntrico cuja pontuação varia 
entre 1 (um) a 10 (dez) pontos, aumentando da parte externa para a 
interna. O centro tem a maior pontuação. 

Caso o impacto atinja a linha intermediária, considerar-se-á zona 
de maior pontuação, impactos que não separe totalmente a linha 
intermediária não será considerado para pontuação na zona maior. 

Caso haja maior número de disparos, serão descontados os 
melhores impactos em igual número ao excedente.   
 

 
 
 
(C) PISTOLA (mira aberta) 
 

O alvo utilizado será um círculo concêntrico cuja pontuação varia 
entre 1 (um) a 10 (dez) pontos, aumentando da parte externa para a 
interna. O centro tem a maior pontuação. 

Caso o impacto atinja a linha intermediária, considerar-se-á  zona 
de maior pontuação, impactos que não separe totalmente a linha 
intermediária não será considerado para pontuação na zona maior. 

Caso haja maior número de disparos, serão descontados os 
melhores impactos em igual número ao excedente. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

ESTRADA JOSE NAVARRETE S/N CAIXA POSTAL 1 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.  

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

4 

 
 
 

 

 
(D) RIFLES, CARABINAS, FUZIS (mira aberta) 
 
O alvo utilizado será um círculo concêntrico cuja pontuação varia 
entre 1 (um) a 10 (dez) pontos, aumentando da parte externa para a 
interna. O centro tem a maior pontuação. 
Tendo Como Desafio Não Acertar O Numero Cinco (5), Ele 
descontara do Atirador 5 Pontos Para Cada Disparo. 

Caso o impacto atinja a linha intermediária, considerar-se-á a 
zona de maior pontuação, impactos que não separe totalmente a 
linha intermediária não será considerado para pontuação na zona 
maior. 
 

Caso haja maior número de disparos, serão descontados os melhores impactos em 
igual número ao excedente.   
 
 

      5.Da pontuação: 
 

Somam-se todos os pontos obtidos do alvo (ou do melhor alvo, caso o competidor tenha 

repetido a prova). 

Havendo empate, conta-se o número de repetições para a pontuação obtida. 

Ainda havendo empate, conta-se a maior incidência sobre o “10” e assim por diante. 

(*) Caso o critério de desempate não seja suficiente para desempatar os atletas, as posições 

que estiverem empatadas receberão a mesma colocação, independente da localização da 

mesma, excluindo-se as posições seguintes, tantas quantas vezes forem as repetições desta 

ocorrência. 

       Ex.:  1º  João da Silva 292 

 2º  Rogério Santos 291 

 2º  Gustavo Silveira 291 

 4º  Sandro Lopes 289 

5.1 Da Pontuação Geral Do Campeonato Para Premiação Final (15/12/2019) 

A classificação geral do campeonato para a premiação final será feita com base em nota de 0 a 

100, tomando se por base as pontuações possíveis no alvo e a pontuação obtida em cada prova 

e por fim a somatória de todas as etapas participadas. 

     5.2 Do Recurso: 

5.2.1 O atleta poderá a seu critério, quando se sentir prejudicado, em detrimento de 
algum fator relativo à decorrência da prova, ou à aferição dos resultados, interpor 
recurso destinado ao Gestor/Responsável pelo Clube em que participou da etapa. 
5.2.2. Os Gestores/Responsáveis pelos Clubes participantes terão até 48 horas para se 
manifestar sobre o recurso, proferindo o seu voto pelo deferimento ou não; 
5.2.3. O recurso impreterivelmente deverá ser interposto até às 12h00min horas da 
Quarta – Feira, dia subseqüente ao prazo final para o lançamento dos resultados de 
cada Etapa, sob pena de invalidade; 
5.2.4. O juízo de admissibilidade do recurso fica condicionado ao pagamento da “Taxa 
Recursal”, no valor de R$ 70,00 (Setenta Reais), que deverá ser recolhido pelo atleta, e 
entregue ao Gestor/Responsável pelo Clube, sob pena de inadmissibilidade do recurso; 
5.2.5. Se o recurso for julgado procedente “aceito” o Gestor/Responsável pelo Clube 
imediatamente restituíra a “Taxa Recursal” ao Atleta; 
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5.2.6. Se o recurso for julgado improcedente “rejeitado” o “Taxa Recursal”, a qual será 
revertida em favor do Clube. 
5.2.7. Fica dispensado o recolhimento da taxa recursal, somente, quando for 
constatado o não lançamento de resultados, ou seja, erro cometido pelo 
Gestor/Responsável pelo Clube. 
5.2.8. Os recursos devem ser encaminhados, apontando a motivação de fato e de 
direito, acompanhados de fotos, legíveis e em boas condições, dos centros dos alvos 
para: Eduardo@cptctc.com.br 
5.2.9. Não serão aceitos recursos enviados por outro meio que não o citado no item 
anterior. 
 
6. Observações: 

 
6.1. Só é permitida a participação de CACs, em dia com as suas obrigações legais. 
6.2. Casos omissos serão resolvidos segundo princípios do Regulamento, para tanto os 
questionamentos devem ser enviados para Eduardo@cptctc.com.br  
 
7. Procedimentos da prova: 

As armas poderão ser alimentadas em seus tubos carregadores ou carregadas 
cartucho a cartucho, a critério do competidor. 

A prova inicia-se ao comando do instrutor, devendo o atirador apanhar a arma que 
estará aberta no local de disparo (sobre a bancada ou chão, dependendo da prova), 
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. 

Em caso de nega ou qualquer outro incidente, cabe ao competidor pedir auxílio ao 
instrutor do CPT-CTC (caso este não consiga sanar a pane). 
 

7.1. 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.  

Não há proibição de equipamentos que possam ser utilizados / acoplados ao 
armamento, salvo casos que não poderão ser utilizados equipamentos de mira ótica 

(luneta, red dot, etc).  
 

   8.Resultado: 
 

O Resultado de Cada Etapa 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, será publicado no Facebook e no 
site do CPT-CTC www.cptctc.com.br 
 

   9.Premiação: 
 

Será entregue na próxima semana referente a etapa disputada as medalhas para os três 
primeiros colocados. 
e será entregue no dia 15 de dezembro 2019 para os três primeiros colocados da 
somatória geral do campeonato, somando todas as etapas do campeonato. 
 

Todos os atletas que participarem ao menos de uma etapa estarão elencados no 
relatório final do Campeonato.  No entanto só terão direito a Premiação final deste 
campeonato, aqueles que participarem de no mínimo 8 (oito) etapas. 
 



http://www.cptctc.com.br/
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Premiações para as provas: 
 
1º lugar: Medalha ouro 
2º lugar: Medalha prata 
3º lugar: Medalha bronze 
Medalhas serão para as 10 etapas. 
 

Premiação Final Para os 3 Melhores no Ranking das 10 Etapas: 
 
1º lugar: Medalha ouro +Troféu + 30% do valor das inscrições realizadas no dia 
15/12/2019. 
 
2º lugar: Medalha prata- Troféu + 20% do valor das inscrições realizadas no dia 
15/12/2019. 
 
3º lugar: Medalha bronze +Troféu + 10% do valor das inscrições realizadas no dia 
15/12/2019. 
 
Todos os competidores ganharam medalhas inclusive os 3 melhores no ranking das 10 
etapas no dia 15/12  

 
10.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. 

O resultado das competições servirá para o Ranking dos Atiradores (CACs), conforme 
previsto na Portaria 51, de 08 de Setembro de 2015, do Exército Brasileiro. 

Os alvos serão guardados digitalmente no servidor do Clube para qualquer 
esclarecimento sobre o resultado. Além disso, o CPT-CTC disponibilizará as filmagens 
do estande, caso necessário.  

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


