
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

DA POLÍCIA CIVIL DE AVARÉ 
 

CLUBE E ESCOLA DE TIRO E CAÇA 

COMPORTAMENTO DEFENSIVO 
 

1º CAMPEONATO DA AMIZADE DE TIRO ESPORTIVO “FÁBIO EUSTÁQUIO” 

O campeonato é organizado pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICIA CIVIL DE AVARÉ e pelo 
CLUBE E ESCOLA DE TIRO E CAÇA COMPORTAMENTO DEFENSIVO 
Todas as dúvidas e ocorrências não contempladas no presente regulamento serão dirimidas pelo Diretor 
de Prova Marcelo Franzolin – AFPCA e por Júlio Cesar de Souza – Arbitro Geral  
Todas as provas das modalidades serão regidas por este regulamento. 
Poderão participar os sócios que estiverem em dia com as mensalidades dos clubes organizadores da 
competição e os atletas convidados, bem como todos os Policiais Civis e membros das forças de 
segurança que possuam porte de arma funcional. 
É expressamente PROIBIDO o consumo de bebidas alcoólicas durante a realização do campeonato. 
 

ETAPAS 
O campeonato será realizado em 3 etapas nas datas de 20/10, 10/11 e 08/12 de 2019, no horário das 
09h ás 17h. 
O somatório dos resultados das 3 etapas resultará no ranking de classificação dos atletas. 
O Ranking de Classificação dos Atletas será divulgado, na semana seguinte de cada etapa, nos sites dos 
clubes organizadores. 
 

INSCRIÇÕES 
O valor da inscrição de cada prova será de R$ 25,00 cada e R$100,00 para o pacote com 5 inscrições, o 
pacote de inscrições não será fracionado, devendo ser adquirido em sua totalidade. As inscrições 
poderão ser feitas diretamente no site da AFPCA (www.afpca.com.br) ou no local das provas. 
Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 
1 – CR (Certificado de Atirador); 
2 – Guia de tráfego e CRAF das armas a serem utilizadas nas provas; 
3 – Documento de identidade ou equivalente 
O alvo será identificado com o nome do atleta atirador, a modalidade e a distância em que ficará o alvo.  
 

PREMIAÇÃO 
A premiação se dará com base no ranking de classificação dos atletas, sendo premiados do 1º ao 3º 
colocado.  
 

MODALIDADES -  
A 10 METROS - ARMAS CURTAS REVOLVER E PISTOLA 
A 50 METROS - CARABINAS 
A 100 METROS - FUZIL 

 

 

 

 

 

 

http://www.afpca.com.br/
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REGRAS 

Todos os tiros serão dados em pé, exceto para as provas de Carabina e Fuzil. 

Todas as provas terão a duração de 10 minutos. 

 

01 - Revólver de todos os calibres com cano de até 4”, exceto o calibre 22lr, com Mira Aberta, sem 
apoio, em alvo de 1 centro, sendo efetuado 20 disparos, sem tiros ensaio e alvo a 10 metros de 
distância. 

 

 

 
02 – Revólver de todos os calibres com cano de 6” e acima, exceto o calibre 22lr, com Mira Aberta, sem 
apoio, em alvo de 1 centro, sendo efetuado 20 disparos, sem tiros ensaio e alvo a 10 metros de 
distância.  
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03 – Pistola Calibre 380 com Mira Aberta, sem apoio, em alvo de 1 centro, sendo efetuado 20 disparos, 
sem ensaio e alvo a 10 metros de distância.  

 

  

 

 

 
 
04 – Pistola Calibres acima do 380 com Mira Aberta, sem apoio, em alvo de 1 centro, sendo efetuado 20 
disparos, sem ensaio e alvo a 10 metros de distância. 
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05 – Pistola ou Revolver de calibre .22 com Mira Aberta, sem apoio, em alvo de 1 centro, sendo 
efetuado 20 disparos, sem ensaio e alvo a 10 metros de distância.   
 

 

 

06 – Carabina de Calibre 22lr, com Mira Aberta, em alvo de 3 centros, sendo efetuado 20 disparos 

obrigatórios e 05 disparos facultativos, onde os 05 primeiros disparos serão de ensaio no alvo de Centro 

Superior (facultativo), 10 disparos no alvo de Centro Inferior Esquerdo (obrigatório) e 10 disparos no 

alvo de Centro Inferior Direito (obrigatório). Será válida para efeitos de contagem de pontos a soma dos 

10 disparos no alvo de centro inferior esquerdo e dos 10 disparos no alvo de centro inferior direito, será 

permitido somente o apoio frontal da arma, podendo utilizar-se da mesa de tiro e alvo a 50 metros de 

distância. 
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07 – Carabina Lever Action do tipo Puma de todos os Calibres, com Mira Aberta, em alvo de 3 centros, 
sendo efetuado 20 disparos obrigatórios e 05 disparos facultativos, onde os 05 primeiros disparos serão 
de ensaio no alvo de Centro Superior (facultativo), 10 disparos no alvo de Centro Inferior Esquerdo 
(obrigatório) e 10 disparos no alvo de Centro Inferior Direito (obrigatório). Será válida para efeitos de 
contagem de pontos a soma dos 10 disparos no alvo de centro inferior esquerdo e dos 10 disparos no 
alvo de centro inferior direito, será permitido somente o apoio frontal da arma, podendo utilizar-se da 
mesa de tiro e alvo a 50 metros de distância. 

 
 
08 – Fuzil de todos os Calibres, com ou sem luneta, em alvo de 3 centros, sendo efetuado 10 disparos 
obrigatórios e 05 disparos facultativos, onde os 05 primeiros disparos serão de ensaio no alvo de Centro 
Superior (facultativo), 05 disparos no alvo de Centro Inferior Esquerdo (obrigatório) e 05 disparos no 
alvo de Centro Inferior Direito (obrigatório). Será válida para efeitos de contagem de pontos a soma dos 
05 disparos no alvo de centro inferior esquerdo e dos 05 disparos no alvo de centro inferior direito, será 
permitido somente o apoio frontal da arma, podendo utilizar-se da mesa de tiro e alvo a 100 metros de 
distância. 
 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

DA POLÍCIA CIVIL DE AVARÉ 
 

CLUBE E ESCOLA DE TIRO E CAÇA 

COMPORTAMENTO DEFENSIVO 
 

REGRAS GERAIS 

Atiradores de alta performance 
Ficará a critério dos árbitros de prova a utilização do alvo de centro duplo, para os atletas que 
sabidamente tem pontuação elevada, acima de 190 pontos, em cada prova. 

 
Comandos nas Provas 

Os comandos nas provas serão dados somente pelo ÁRBITRO e serão:  
1 - Senhores atiradores aos seus postos. Iniciaremos as provas em “X” minutos. 
2 - Vocês terão 10 minutos para realizarem a prova, e efetuarem “X” disparos. Todos prontos? 
3 - Atenção! Ao sinal da campainha iniciar a Prova. 
4 - Durante a prova será dado alerta de 5 minutos e de 1 minuto restantes para o término da prova. 
5 - Atenção ao término do tempo e ao sinal da campainha, FIM DA PROVA. Senhores atiradores, armas 
abertas sobre as bancadas! Não mexam nos equipamentos. 
 

Alvo Avariado 
Se no decurso da prova, o alvo cair ou soltar, o atleta deverá comunicar imediatamente o arbitro de 
prova. A prova não será interrompida, e prosseguirá normalmente para os demais participantes. Ao 
atleta será restituído um novo alvo, e participará da prova subsequente, sem custas adicionais.    
  

Alvo Com Disparos Cruzados 
Se no decurso da prova, um atleta observar um disparo em seu alvo, que não tenha sido efetuado por 
ele, deverá imediatamente comunicar ao arbitro de prova. A prova não será interrompida, e prosseguirá 
normalmente para os demais participantes. Ao atleta será restituído um novo alvo, e participará da 
prova subsequente, sem custas adicionais. O arbitro de prova deverá orientar os demais atletas 
participantes do evento para que o fato não ocorra novamente.  
 

Contagem dos Pontos 
A contagem dos pontos se dará por simples somatória aritmética. 
Para efeitos de contagem dos pontos, primeiro somam-se os pontos, e posteriormente os números de 
“x”, que são válidos, somente para efeito de desempate. 
Exemplo: 
1º Classificado - 190 Pontos, com 5 X 
2º Classificado - 190 Pontos, com 2 X 
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O critério de desempate em todas as provas será o maior nº de “x”, a seguir o maior nº de 10, de nº 9, 
de nº 8, e assim sucessivamente até o nº 1, “se houver”. Persistindo o empate será avaliado o melhor 
agrupamento. 
Se no ato da contagem dos pontos, se observarem a existência de mais disparos no alvo do que o 
permitido no regulamento, obrigatoriamente, para cada disparo efetuado a mais, será anulado o 
disparo com a maior pontuação do alvo. 
Os alvos ficarão armazenados até o final do campeonato para dirimir possíveis dúvidas. 
Após a divulgação dos resultados das provas, o atleta que não concordar com a sua pontuação, poderá 
solicitar a revisão da contagem de pontos, através de recurso, por escrito, dirigido a direção de prova. 
 

Equipamentos, Características Técnicas e seus Acessórios 
As características técnicas dos equipamentos serão aferidas conforme abaixo: 
 

É expressamente proibido: 
01 - O uso de armas olímpicas 
02 - freio de boca, ou contra peso de cano;  
03 - bandoleira;  
04 - luva de tiro;  
05 - botas de tiro;  
06 - jaqueta de tiro; 
07 - O uso de dióptro ou lunetas; ou qualquer sistema de pontaria que altere as características originais 
das armas e que não sejam constituídos de alça, massa e túnel de mira, exceto para as provas de fuzil;                                                                                                                                                                          
08 - O uso de “Grip ou Pistol Grip” envolventes, ou com apoio de punho “empunhadura” saliente;  
09 - O uso de soleiras tipo “Garfo”, que adentrem a cavidade interna da axila;                                                                                                                  
10 - Apoiar de qualquer forma na bancada ou nas laterais da cabine, exceto para as provas de Carabina e 
Fuzil; 
11 – Agachar-se, sentar-se, ou qualquer outra posição que não seja em pé, exceto para as provas de 
Carabina e de Fuzil; 
12 - Outra pessoa entrar na cabine, durante a realização da prova sem a permissão do árbitro, mesmo 
que só para conversar com o atirador. 
13 – Receber qualquer tipo de orientação, em relação á posição dos disparos no alvo, do público que 
estiver assistindo a realização da prova. 
Obs. - se for constatado que o atleta violou quaisquer dos itens acima, pode ocorrer a desclassificação 
da prova em que estiver participando. Se o fato ocorrido for considerado grave, pelos diretores de 
prova, o atleta poderá ser excluído do campeonato. 

 
É permitido: 
1 - O uso de “Cronômetro” para aferir a decorrência do tempo de prova; 
2 - O uso de “Luneta de Espotagem”, para efetuar a correção dos disparos; 
3 – Apoiar-se em qualquer parte do próprio corpo. 


