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1- OBJETIVO: 
 

Regulamentar a prova de tiro aos atletas participantes da competição. 
A prova é válida para cumprimento dos art. 12 § 2º e art. 13 §§ seguintes da 

Portaria nº 150 – COLOG, de 05 de Dezembro de 2019, junto ao Exército Brasileiro, 
para fins de Comprovação de Habitualidade. 

 

2- ETAPAS DO TORNEIO: 
 

O Torneio acontecerá nas dependências do Clube de Tiro Competition e estará 
dividido em 10 Etapas conforme agenda abaixo: 
1ª Etapa  05 e 06 de  Março 
2ª Etapa 09 e 10 de Abril; 
3ª Etapa 07 e 08 de Maio; 
4ª Etapa 04 e 05 de Junho;  
5ª Etapa 02 e 03 de Julho; 
6ª Etapa 06 e 07 de Agosto; 
7ª Etapa 10 e 11 de Setembro; 
8ª Etapa 08 e 09 de Outubro; 
9ª Etapa 05 e 06 de Novembro; 
10ª Etapa 10 e 11 de Dezembro. 
 
 

3- HORÁRIO DA PROVA E LIMITE PARA INSCRIÇÃO/REINSCRIÇÃO: 
 
Nas datas agendadas, as provas respeitarão a seguinte programação de horário: 
 

Dia da prova Início Término Limite para inscrições 

Sexta-Feira 16:00hs 21:00hs 20:00hs 

Sábado 09:30hs 15:30hs 15:00hs 
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4- CATEGORIAS: 
 

As provas serão compostas simultaneamente por 06 (seis) categorias 
distintas, sendo a opção de participação definida pelo atirador no ato da inscrição. 

 
 PISTOLA: Será considerado para a classificação a somatória da pontuação.  
Será permitido o uso de quaisquer pistolas semiautomáticas. 
Calibres:   7,65, .380 ACP, .40 S&W, .45 ACP e 9mm 
Peso do Gatilho: Livre 
Mira: Somente mira aberta 
 

 REVÓLVER: Será considerado para a classificação a somatória da pontuação. 
Não há restrição quanto a capacidade do tambor. 
Calibres: .32 SPL, .38 SPL, .357 MAG, .44 MAG e 454 Casull      
Peso do Gatilho: Livre 
Mira: Somente mira aberta 
 

 ARMAS LONGAS: Será considerado para a classificação a somatória da pontuação. 
Será permitido o uso de Puma e CTT. 
Calibres: .38 SPL, .357 MAG, .44 MAG, .40 S&W e 9mm 
Peso do Gatilho: Livre 
Mira: Somente mira aberta 
 

 ARMAS CURTAS 22: Será considerado para a classificação a somatória da 
pontuação 
Será permitido o uso de quaisquer pistolas semiautomáticas ou revólveres. 
Calibre: .22 somente 
Peso do Gatilho: Livre 
Mira: Somente mira aberta 
 

 ARMAS LONGAS 22: Será considerado para a classificação a somatória da 
pontuação. 
Será permitido o uso de quaisquer Rifles. 
Calibre: .22 somente 
Peso do Gatilho: Livre 
Mira: Somente mira aberta 
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 FEMININO: Será considerado para a classificação a somatória da pontuação. 
Será permitido o uso de ARMAS CURTAS (Pistolas ou Revólveres). 
Calibre: .22 LR, .32 SPL, .38 SPL, .357 MAG, .44 MAG, 454 Casull, 7,65, .380 ACP, .40 
S&W, .45 ACP e 9mm. 
Peso do Gatilho: Livre 
Mira: Somente mira aberta 
 

5- ALVOS: 
 
Composto por dois centros de alvo. Modelo abaixo: 

 
(imagem ilustrativa) 

 
 

6- DESENVOLVIMENTO ARMAS CURTAS: 
 

a) Distância: 10 metros 
b) Alvo: Composto por 02 centros 
c) Quantidade de disparos: 30 
d) Posição: Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se 

dará com uma ou duas mãos, sem nenhum tipo de apoio externo 
 

7- DESENVOLVIMENTO ARMAS LONGAS: 
 

a) Distância: 15 metros 
b) Alvo: Composto por 02 centros 
c) Quantidade de disparos: 30 
d) Posição: Em pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se 

dará com uma ou duas mãos, sem nenhum tipo de apoio externo 
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8- INSCRIÇÃO E VALORES: 
 

O atirador poderá participar quantas vezes desejar da prova (exceto o 
Torneio), entretanto, será considerado apenas o melhor resultado. Para cada prova 
será cobrado a respectiva taxa de inscrição. 

Valor da inscrição no TORNEIO (BIGUN) no dia: R$ 180,00 (Dinheiro) e 
R$190,00 (Cartão). A participação em mais de uma modalidade para uma mesma 
etapa será considerada como reinscrição. 

Valor da Inscrição da ETAPA no dia: R$120,00 (Dinheiro) e R$130,00 (Cartão 
Débito ou Crédito). Poderão ser praticados descontos no caso de inscrição 
antecipada. 

Valor da Reinscrição da ETAPA: R$ 40,00. A participação em mais de uma 
modalidade para uma mesma etapa será considerada como reinscrição. 

Valor da Inscrição Antecipada para a ETAPA ou TORNEIO: Será concedido o 
desconto de 10% sobre os valores praticados no dia do evento, exceto reinscrições. 

 
 Munições e taxas de utilização de armas do clube não estão inclusas no valor 

de inscrição/reinscrição. 

IMPORTANTE: As camisetas ofertadas na prova são destinadas somente aos 
primeiros 50 competidores ou a critério da organização em cada etapa, sem qualquer 
vínculo ou obrigatoriedade de fornecimento por parte da organização quanto ao 
tamanho da camiseta, ou seja, poderá ser disponibilizado qualquer tamanho que 
esteja disponível no ato da inscrição (P/M/G/GG/ EGG). 

 
9- PERCURSO DA PROVA: 

 
Após concluir a inscrição da prova na recepção do Clube de tiro, o atleta 

deverá assinar a lista de presença e se apresentar ao fiscal de prova na área de 
espera do estande (lado de fora da linha de tiro), onde entregará a ficha de 
inscrição/alvo e aguardará chamada pelo árbitro da prova. 

 
a) ARMAS CURTAS: 

Após o árbitro recepcionar todos os atletas, serão apresentadas as 
instruções e em seguida será dado início à sequência de disparos. Serão 30 disparos 
divididos em duas baterias de 15 disparos cada em direção ao alvo posicionado a 
10 metros do atleta. O tempo máximo será de 2 minutos por bateria (o tempo será 
controlado, e poderá ser alterado caso haja necessidade, de acordo com a 
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avaliação do árbitro). Após a liberação de pista com o comando de “PISTA FRIA” 
pelo árbitro, será permitido aos atletas a conferência “VISUAL” de seus respectivos 
alvos. Realizado este procedimento, dará início à segunda bateria de disparos de 
igual sequência acrescida de assinatura no alvo pelos competidores após a 
conferência. 

No caso de impactos a mais realizados nos centro de alvos, serão 
desconsiderados os excedentes, limitando a contagem pelos 15 disparos de menor 
pontuação. 

 
Será considerado para pontuação somente os furos realizados pelo projétil, 

sendo descartado todo e qualquer rasgo no alvo como fonte de pontuação. 

 
b) ARMAS LONGAS: 

Idem item “A”, exceto a distância do alvo = 15 metros 
 

10- REGRAS DE SEGURANÇA: 
 
- O atleta deverá respeitar as normas internas do Clube de Tiro, devendo este 
apresentar sua arma somente na área de segurança do Estande (dentro do 
estande). 
Toda e qualquer conduta de não cumprimento das regras de segurança, apontada 
pelos organizadores da prova e os respectivos atletas participantes, antes, durante 
e posterior à realização da prova, poderá acarretar em desclassificação imediata 
do competidor, não havendo qualquer devolução de valores já pagos na inscrição.  
- Uso obrigatório de óculos e abafador. 
 

11- CONDUTA DURANTE A COMPETIÇÃO: 
 
a) Serão exigidas todas as normas referentes à segurança em competição de tiro, 

sendo o acesso ao local de prova permitido somente após autorização do juiz 
de prova.  
 

b) O atleta ao se dirigir ao juiz de prova deverá fazer de forma educada e não 
prejudicando os atletas concorrentes. 

 
d) A arma quando colocada sobre a bancada ou mesa e sem o contato com pelo 
menos uma das mãos deverá estar aberta e apontada na direção dos alvos. 
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e) Não é permitido nenhum tipo de auxílio ao atleta no posto de tiro. Caso este 
necessite de assistência, deverá solicitar ao juiz de prova autorização para dirigir-
se a alguém fora do posto de tiro. No caso em que o afastamento da linha de tiro 
deva ocorrer com a arma, o atirador deverá fazê-lo com a mesma descarregada. 
 
f) Em casos de afastamento do posto de tiro por ação voluntária do atleta ou 
atendendo à chamada de alguém que não o juiz da prova, não haverá acréscimo 
de tempo. 
 
g) Menores de 18 anos poderão competir somente se acompanhado e autorizado 
por um responsável legal. A critério do organizador local, poderá ser solicitado ao 
responsável pelo menor uma declaração, por escrito, que autorize o menor a 
participar. 
 
h) O juiz da prova poderá autorizar um acompanhante para ajudar a armar e 
carregar a arma em casos de para-atleta, juvenil e atletas que tenham dificuldade 
(força) para fazer estas operações. 
 
I) Todos os expedientes ou equipamentos que possam vir a facilitar o atleta 
durante a prova, e que não foram mencionados em nossos regulamentos, ou ainda, 
contrariem o espírito destas regras, são proibidos, a critério do juiz de prova.  

 
j) A qualquer momento da prova o juiz de prova poderá examinar o equipamento 
do atleta e impugnar os resultados, caso o julgue em desacordo com as normas 
estabelecidas. 

 
12- PUNIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO: 

 
- O descumprimento de qualquer regra de segurança, como por exemplo 
Manusear, ou municiar, ou carregar a arma FORA da área de segurança do estande 
(linha de tiro), apontar a arma para outro atleta ou qualquer pessoa, o atleta será 
DESCLASSIFICADO da prova sem direito a devolução de valores da inscrição da 
prova. 
- A Não assinatura da ficha de presença da prova, será considerado como atleta 
desclassificado de prova. 

 
13- DESEMPATE: 
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Acertos de “X” serão utilizados para fins de classificação e desempate. 
Permanecendo o empate será utilizado o cálculo da primeira série de tiro 

(centro esquerdo) e em caso de possíveis empates será utilizado o cálculo da 
segunda série de tiros (centro direito). 

 
14- APURAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ETAPAS E DO TORNEIO: 

 
a) Etapa: 

Somadas as pontuações, o Competidor que alcançar 330 pontos e 30 “Xis” 
ou o que mais se aproximar de tal pontuação será considerado o vencedor da 
respectiva CATEGORIA. Cada Etapa do Torneio IWI será premiada com 
medalhas específicas da 1ª à 3ª colocação de cada categoria. 
 

b) Torneio: 
 

Estará elegível à premiação final do Torneio o atleta que participar no 
mínimo de 6 (seis) Etapas do Torneio, e que em cada Etapa, obrigatoriamente 
realize a participação em duas categorias distintas de armas curtas (exceto Cal. 
.22) e armas longas (BIGUN). 
Resumidamente: Só participará da pontuação e consequentemente da 
premiação final do TORNEIO o atleta que realizar a participação nas categorias 
de armas longas e curtas respectivamente. Armas de calibre .22 só serão aceitas 
na categoria armas longas. 
 
Exemplos:  
Participa do Torneio: Atleta se inscreveu nas categorias Pistola e Armas 
Longas. 
Não participa do Torneio: Atleta se inscreveu nas categorias Pistola e 
Revólver. 
Participa do Torneio: Atleta se inscreveu nas categorias Revólver e Armas 
Longas 22. 
Não participa do Torneio: Atleta se inscreveu nas categorias Armas longas e 
Armas longas 22. 
 
Importante: A Categoria Feminino contabilizará apenas a participação da 
Categoria Armas Curtas, obrigando a atleta, em caso de querer contabilizar a 
sua pontuação para o Torneio, a participar também de uma categoria de Armas 
Longas independentemente. 
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Para a apuração do melhor resultado do Torneio, que será realizada após a 

última Etapa (11 Dezembro 2021), será considerada a somatória de pontos das 
duas categorias realizadas para os 6 melhores resultados obtidos durante o 
torneio. Nos casos em que houver reinscrição nas categorias independentes, a 
pontuação NÃO poderá interpor de forma alguma os RESULTADOS já realizados.  
 
Bônus por participação (Peso) para o Torneio: 
 
1- O Atleta que participar de 7 Etapas das 10: receberá um acréscimo em sua 

classificação (pontuação total dos 6 melhores resultados) de 0,5%. 
 

2- O Atleta que participar de 8 Etapas das 10: receberá um acréscimo em sua 
classificação (pontuação total dos 6 melhores resultados) de 1,0%. 
 

3- O Atleta que participar de 9 Etapas das 10: receberá um acréscimo em sua 
classificação (pontuação total dos 6 melhores resultados) de 1,5%. 

 
4- O Atleta que participar de todas as Etapas (Total de 10): receberá um 

acréscimo em sua classificação (pontuação total dos 6 melhores resultados) 
de 2,0%. 
 

Reinscrição no Torneio:  
 

Será considerada no máximo uma reinscrição por Etapa, sendo obrigatório o 
atleta cumprir novamente a realização de duas categorias distintas e o 
pagamento integral de ambas (ou seja, o atleta só poderá se inscrever duas 
vezes por Etapa para o Torneio). Será considerado para pontuação, o melhor 
resultado realizado por participação no Bigun, devendo o atleta informar no ato 
da inscrição em quais categorias será realizado a participação no Bigun, 
independentemente das demais reinscrições por Categoria que o atleta venha 
a participar. 
Importante: A pontuação em caso de reinscrição no Torneio não será 
desmembrada. O resultado apurado será independente e considerado como 
melhor resultado o respectivo BIGUN realizado. 
 
A divulgação dos resultados será disponibilizada no site do Clube 
(clubecompetition.com.br), por e-mail e no mural informativo do clube. 
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15- PARTICIPAÇÃO DE STAFFS DA PROVA NO EVENTO 
Será concedido uma única inscrição gratuita a cada integrante da 

organização da prova, sendo considerado a respectiva pontuação na 
classificação da categoria, mas não terá o direito à premiação (Medalhas e 
Sorteios), exceto quando a inscrição for realizada e paga como atleta 
comum. 

 
16- PREMIAÇÃO DAS ETAPAS E DO TORNEIO 

 
a) Premiação da Etapa: 

Será premiado de acordo com as respectivas categorias com medalha 
padronizada do Torneio as colocações do 1º ao 3º colocado (ouro, prata e 
bronze respectivamente) 
 

b) Premiação do Torneio: 

O Torneio IWI premiará os 3 melhores resultados com:  

  1º Colocado: 

01 PISTOLA IWI MASADA CAL. 9MM  

 

 

  
  

  
 
 
 

 

MAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

Importante: A documentação correrá por conta do ganhador e deverá ser 
providenciada em até 90 dias (entrada no processo) após a divulgação do 
resultado final sob pena de perda do prêmio em questão. 
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Para efeito de publicação no site, haverá divulgação dos resultados no site do Clube 
de Tiro Competition e a premiação ficará disponível no clube onde deverá ser 
retirada em até 30 dias. 
 

2º Colocado: 
 

01 CURSO DE MANEJO DE FAUNA com direito a 1 acompanhante 

 
O rancho do Samurai é um curso de manejo, onde você irá aprender a fazer 

o "Manejo na modalidade de rodada", que é saber a hora certa de atirar e como 
atirar. Em segurança usará o armamento embarcado no veículo, para que não haja 
acidente, você ficará hospedado em uma pensão com assistentes de caça.  
Experiência do manejo assistido, onde você realizará o abate, incluso documentos, 
hospedagem no rancho e meia pensão, veículo, instrutor, e assistente de caça. 
 

3º Colocado: 
 
 01 MOCHILA TÁTICA 5.11 
 

 
 

As Bolsas e Mochilas Táticas da 5.11 proporcionam armazenamento 
confiável e multifuncional e opções de transporte projetadas para se destacar em 
uma ampla gama de ambientes operacionais e recreativos. Cada série de mochilas 
para equipamentos táticos produzida pela 5.11 desempenha um papel específico, 
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desde o suporte fornecido por nosso case para rifles M4 COVRT até a versatilidade 
abrangente para operações táticas e viagens de nossa DC Roller.  
 
 

17- SORTEIOS 
 
a) Sorteio por Etapa:  

 
Serão sorteados diversos brindes fornecidos pelo organizador do evento e 

por seus apoiadores. Estes serão realizados ao final de cada Etapa a todos os 
participantes da respectiva etapa. 

Cada inscrição/reinscrição realizada, dará direito a um cupom para 
participação do sorteio. 

 
b) Sorteio do Torneio: 
 

Na última etapa do Torneio, ou seja, em 11/Dez/2021, será realizado o 
sorteio cumulativo de todas as Etapas para toda e qualquer inscrição/reinscrição 
realizada no período do Torneio de: 

01 PISTOLA IWI MASADA CAL. 9MM  

 

 

  
  

  
  
  
  

 

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA 

Importante: A documentação correrá por conta do ganhador e deverá ser 
providenciada em até 90 dias (entrada no processo) após a divulgação do 
resultado final sob pena de perda do prêmio em questão. 

 


