
Campeonato “Interclubes 2018 

Tiro de Defesa com Pistola a 15 Mts” 

 
 
 
1. Finalidade 
 
1.1. Regulamentar a prova de Defesa no âmbito da Liga 
Nacional de Tiro Desportivo  
 
2. Descrição da Prova 
 
2.1. Distância 
15 (quinze) metros. 
 
2.2. Alvo 
De Tiro Rápido (cód. 03 LCL e cód.  NG 02) com centro 
branco de 5 (cinco) cm de diâmetro ( cód. 21 LCL).  
 
2.3. Posição 
De pé sem nenhum tipo de apoio. 
 
2.4. Empunhadura 
Com uma ou duas mãos, a critério do atleta. 
 
2.5. Ensaio 
Não haverá ensaio. 
 
2.6. Prova 
20 (vinte) disparos distribuídos em 4 (quatro) séries de 15 
(quinze) segundos. 
 
2.7. Comandos 
2.7.1. "Seu tempo de 1 minuto de preparação começa a 
partir de agora"; 
 



2.7.2. “Para a primeira série, carregar”  
 
2.7.2.1. O tempo para o carregamento é de 30 segundos; 
 
2.7.3. “Atiradores prontos?”  
 
2.7.3.1. Em havendo atirador não pronto, o mesmo deverá 
gritar “atirador não pronto”, sendo que o diretor de Prova 
repetirá a frase e cronometrará mais 20 segundos, devendo 
o atirador informar “atirador pronto” caso sane o problema 
antes de findar os 20 segundos. 
 
2.7.3.2. O atirador somente poderá alegar “não pronto” uma 
única vez dentro da rodada de vinte tiros. 
 
2.7.4. “Atenção” 
 
2.7.4.1 Após o comando “atenção”, as armas deverão ser 
empunhadas com uma ou duas mãos e apontadas para o 
solo e fazendo um ângulo não superior a 45º  
 
2.7.4.2. Após 5 segundos comando “Começar” 
 
2.7.4.3. A critério do diretor de prova poderá ser utilizado 
sinais sonoros para o início e término e encerramento da 
série (apitos, campainhas, etc) 
  
2.7.4.4. Ao término dos 15 (quinze) segundos o Diretor de 
prova comandará “Cessar Fogo” ou utilizará sinais sonoros 
conforme descrito no item anterior. 
 
2.7.4.5. Encerrada a série, haverá tempo de 40 (quarenta) 
segundos para recarregar (não haverão novos comandos de 
“carregar”). A cada nova série haverá o comando “atenção”. 
 
2.7.5. O comando de “descarregar” poderá ser dado a 
qualquer momento que for necessário; 
 



2.7.6. Ao final da prova será dado o comando “Prova 
encerrada – armas em segurança”. 
 
2.7.6.1. “Armas em segurança” significa: abertas e 
descarregadas sobre a bancada (preferencialmente com a 
utilização de safety flag ou fio de cor viva em sua câmara) 
ou em seus invólucros; 
 
2.7.7. Não é permitido o municiamento durante o tempo de 
preparação; 
 
2.7.8. Não será permitido o manuseio de armas e munições 
enquanto a pista estiver em segurança. 
 
2.8. Falha de munição ou arma 
Serão consideradas como zero, se não solucionados no 

tempo total destinado à prova. 

2.9. Tiro Cruzado 
Serão considerados como zero. O atleta que atingir o alvo 
de outro concorrente, quando identificado, será penalizado 
em 2 (dois) pontos.  
 Na impossibilidade de se identificar qual é o tiro cruzado, 
será computado o valor mais alto, cabendo ao atleta que 
desejar que não lhe seja atribuído um impacto em seu alvo 
informar imediatamente ao árbitro. 
 
2.10.  Apuração Prévia 
Os alvos deverão ser apurados na linha de tiro, com relação 
à quantidade de impactos, para se dirimir as duvidas no 
tocante ao item anterior. 
 
2.11. Penalização para disparos dados a mais 
Serão computados os 19 (dezenove) impactos mais baixos 
atribuindo-se 0 (zero) ao 20º tiro. 
 
2.12. Penalização para disparos dados após o tempo de 
15 segundos 



 
2.12.1. Sendo identificado o atleta que efetuou o disparo, 
após o Arbitro de Linha ou Diretor de Prova perguntarão 
“quem efetuou o disparo”, serão descontado(s) o(s) de maior 
valor sendo atribuído 0 (zero) para cada disparo efetuado 
além do tempo.  
 
2.12.2. Caso o atleta não se identifique e tenha sido flagrado 
pelo Arbitro de Linha ou Diretor de Prova, o atleta será 
desclassificado da série por falta de ética e espirito 
esportivo. 
 
 
 
3. Modalidades 
 
3.1. Pistola Light  
Calibres 7,65, .380, 38 Super Auto, 9mm com cano de até 
seis polegadas. 
 
3.2. Pistola Open 
Calibres .40, 357ou .45 com cano de até seis polegadas. 
 
4. Categorias 

 

Carabina 22 – Campeonato Inter Clubes 

CATEGORIA A 191 a 200 

CATEGORIA B 181 a 190 

CATEGORIA C Até 180 

 

 

4.1. Mudança de categorias 



4.1.1. O atleta que ultrapassar a limite da categoria, durante 

o campeonato, será reclassificado, imediatamente na 

categoria subsequente à que se encontrava. 

5. Premiação: 

5.1. Categoria A 
1º Colocado R$ 1.000,00; 
2º Colocado  R$ 800,00; 
3º Colocado R$ 600,00. 
 
5.2. Categoria B 
1º Colocado R$ 800,00; 
2º Colocado R$ 600,00; 
3º Colocado R$ 400,00. 
 
5.3. Categoria C 
1º Colocado R$ 600,00; 
2º Colocado R$ 400,00; 
3º Colocado R$ 200,00. 
 
5.4. Aos participantes da Modalidade “Pistola Light”, que 
participarem das três etapas será sorteada uma Pistola TH 
380. 
 
5.5. Aos participantes da Modalidade “Pistola Open”, que 
participarem das três etapas será sorteada uma Pistola G2C 
9mm. 
  
5.6. A premiação é pessoal e intransferível, sendo vedada a 
participação de atletas que não estejam em dia com suas 
obrigações legais referentes à atividade. 
 
 
 
 
Custeio da premiação 
 



6. O custeio da premiação será dividido igualmente entre os 

clubes participantes, ficando a cargo do Tatical Shoot Clube 

de Tiro, a responsabilidade pela aquisição e repasse da 

premiação aos atletas vencedores. 

6.1. Clubes participantes: 
 
Associação Campineira de Tiro Esportivo; 

Associação Desportiva Tania Giansante; 

Associação dos Funcionários da Policia Civil de Avaré; 

Atibaia Shooting Academy; 

Black Beard Clube de Tiro e Caça; 

Clube Americanense de Tiro; 

Clube Piracicabano de Tiro; 

Clube de Tiro de Dracena; 

Clube de Tiro e Caça de Santa Rita; 

Clube de Tiro Top Guns; 

Clube de Tiro e Caça de Bauru; 

Clube de Tiro de Barretos; 

Clube Olímpico Boituva;  

Clube de Tiro Sarmento; 

Tatical Shoot Clube de Tiro; e 

Tenis clube de Presidente Prudente. 

 

7. Das inscrições 



7.1. O valor de cada série fica estipulado em R$ 30,00 (trinta 

reais). 

7.2. Será utilizada, a plataforma do site 

www.interclubesdetiro.com.br para as inscrições e 

lançamento de resultados. 

 

 

8. Calendário de Provas 

1ª ETAPA 06 e 07/10 

2ª ETAPA 03 e 04/11 

3ª ETAPA 08 e 09/12 

 

8.1. O clube participante, a seu critério, poderá optar pela 

realização da etapa em somente um dos dias previstos no 

calendário. 

9. Alvos 

9.1. Os alvos deverão, obrigatoriamente, serem guardados 

até o final do Campeonato, para que, em caso de 

necessidade sejam auditados. 

10. Lançamento dos resultados 

10.1 Os resultados deverão ser lançados até às 14 horas da 

terça feira subsequente ao encerramento da Etapa. 

11. Classificação 

11.1. A classificação Final do Campeonato será dada pela 

soma aritmética dos resultados das etapas, dentro de cada 

categoria. 

http://www.interclubesdetiro.com.br/


12. Recursos 

12.1. 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. 

12.2. Os Gestores/Responsáveis pelos Clubes participantes 

terão até 48 horas para se manifestar sobre o recurso, 

proferindo o seu voto pelo deferimento ou não; 

12.3. O recurso impreterivelmente deverá ser interposto até 

às 12h00min horas da Quarta – Feira, dia subsequente ao 

prazo final para o lançamento dos resultados de cada Etapa, 

sob pena de invalidade; 

 12.4. 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 em 

que participou, sob pena de inadmissibilidade do recurso;  

12.5. Se o recurso for julgado procedente “aceito” o 

Gestor/Responsável pelo Clube em que participou 

imediatamente restituíra a “Taxa Recursal” ao Atleta; 

12.6. Se o recurso for julgado improcedente “rejeitado” o 

“Taxa Recursal”, a qual será revertida em favor do Clube que 

sediou a etapa. 

12.7. 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, devendo proceder conforme o item 12.7. 



12.7. 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: 

maj.vladimir@gmail.com 

 12.8. Não serão aceitos recursos enviados por outro meio 

que não o citado no item anterior. 

13. Observações: 

13.1. Só é permitida a participação de CACs, em dia com as 

suas obrigações legais. 

13.2. Casos omissos serão resolvidos segundo princípios do 

Regulamento do Campeonato Regional CBC/TAURUS e 

deliberação do Comitê Organizador, para tanto os 

questionamentos devem ser enviados para 

maj.vladimir@gmail.com. 

13.3. A tolerância para o comprimento máximo do cano é de 
5% (6,3”) 
 
13.2.Para fins de manutenção será aceita a utilização de 
componentes similares aos originais em forma, dimensão e 
função, mesmo que adaptados de outra arma permitida. 
 
13.3. Não é permitido o uso de calças, sapatos ou botas de 
tiro ou qualquer outro equipamento, acessório ou expediente 
que vise facilitar o tiro, ou ainda, que contrarie o espírito 
destas regras. 
 
13.4. Óculos de tiro são permitidos, porém deverão seguir 
as regras da ISSF. 
 

mailto:maj.vladimir@gmail.com
mailto:maj.vladimir@gmail.com

