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8º CAMPEONATO INTERNO CTMA 2019 
 

O Campeonato INTERNO CTMA é formado pela associação dos sócios ativos e em 
dia com suas obrigações junto ao EB. 
 
 

REGULAMENTO GERAL 2019 
 
 
Finalidade 
 
Estabelecer normas de conduta para o desenvolvimento do 8º Campeonato Interno 
CTMA - 2019. 
 
 
I – Sobre a Organização 
 

A) Comissão Técnica 
 

A Comissão Técnica será composta por 4 (quatro) membros. São deveres 
institucionais da Comissão Técnica: Trabalhar em mútua cooperação, 
Estabelecer as regras do campeonato, Organizar o calendário, Julgar os 
recursos, e dirimir eventuais conflitos técnicos, 

 
Advertir e aplicar punições aos atletas participantes quando necessário, 

 
São Membros Efetivos da Comissão Técnica: 

 

NOME 

Marcelo Mota Couto 

Walmir Antonio da Silva 

Renan Rodrigues Carnelossi 

Douglas Fernando Cordioli 
 
 
 

B) Dos Atletas Participantes 
 

São Deveres dos Atletas Participantes: 
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Observar e cumprir rigorosamente todas as exigências legais impostas pelo 
Exército Brasileiro – EB 

 
Apresentar sua documentação pessoal e dos respectivos equipamentos 
quando solicitados; 

 
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, Membros da 
Comissão Técnica, e os Organizadores das Provas; 

 
Observar e cumprir rigorosamente todas as instruções deste Regulamento; 

 
Atender a todas as orientações dos 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 Fiscais de Provas, Árbitros e Membros da Comissão Técnica, na 
execução das suas atividades. 

 
 

II– Calendário 
 
O 8º Campeonato Interno - 2019 será composto por 8 (oito) etapas conforme 
calendário abaixo: 
 

MÊS MODALIDADE DATA 

MARÇO 1ª Etapa 09 e 10 

ABRIL 2ª Etapa 06 e 07 

ABRIL 3ª Etapa 20 e 21 

MAIO 4ª Etapa 04 e 05 

JUNHO 5ª Etapa 01 e 02 

JULHO 6ª Etapa 06 e 07 

AGOSTO 7ª Etapa 17 e 18 

SETEMBRO 8ª Etapa (FINAL) Peso 2 21 22 
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a) As provas serão realizadas aos Sábados e Domingos, sendo Sábado das 
9:00 às 18:00 e Domingo das 9:00 às 16:00. 

 
b) Os resultados serão divulgados toda Quarta feira posterior a cada Etapa. 

 
 
III– Sistema de Pontuação 
 

• O sistema de pontuação adotado para o 8º Campeonato Interno CTMA - 
2019 é pautado no sistema de pontos corridos, onde a final (OBRIGATORIA) 
será considerado peso 2  

 
• A contagem é aferida por simples somatória aritmética. 

 
• Para os efeitos de contagem de pontos e classificação no Ranking de 

Premiação, será computado os 4 (quatro) melhores resultados obtidos 
durante todo o Campeonato mais o resultado da final (peso 2). 

 
 

IV– Sobre a Interposição dos Recursos 
 

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 julgado pelo órgão colegiado por maioria simples; 

 
b) A Comissão Técnica terá até 48 horas para se manifestar sobre o recurso, 

proferindo o julgamento final; 
 

c) O recurso impreterivelmente deverá ser interposto até às 12h00 horas da 
Sexta - Feira subsequente ao final da Etapa, sob pena de invalidade; 

 
 
V– Modalidades e Regras 
 

Serão Oferecidas as Seguintes Modalidades: 
 

MODALIDADE DISTÂNCIA TEMPO ALVO 
COD. 

Carabina de Ar Comprimido, Mira Aberta, Cal. 4,5 mm 10 - MTS 15 MIN 02 

Carabina, Cal. .22lr, Mira Aberta 25 - MTS 20 MIN 06 
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Carabina Puma, Cal. 38spl, Mira Aberta 25 - MTS 20 MIN 06 

Pistola  Cal.  Per.  (exceto.  22”),  Mira  Aberta, com cano 
até 5” 1/2 10 - MTS 20 MIN 01 

Pistola/Revólver Cal. 22lr, Mira Aberta, com cano de até 6” 25 - MTS 20 MIN 01 

Revólver Cal. .38spl, Mira Aberta, Com Cano de até 6” 25 - MTS 20 MIN 01 

Revólver Cal. permitido até 38spl, (exceto .22), Mira 
Aberta, com cano de até 4” 10 - MTS 20 MIN 01 

Benchrest – Cal..22lr 50 - MTS 20 MIN 08 
Trap americano 50 tiros ~ ~ ~ 
 

a) Carabina de Ar Comprimido, Calibre 4,5 mm, Mira Aberta, 10 metros, sem 
apoio, em 3 alvos olímpicos cód. 02 (LCL), em 15 minutos, sendo 15 
disparos - 5 de ensaio e 10 válidos para efeitos de contagem de pontos (5 
disparos em cada centro). 

 
b) Carabina, Calibre .22lr, Mira Aberta, 25 metros, sem apoio, em alvo de 3 

centros cód. 06 (LCL), em 20 minutos, sendo 25 disparos - 5 de ensaio 
(Centro Superior não obrigatório) e 20 válidos para efeitos de contagem de 
pontos (10 disparos em cada centro). 

 
c) Carabina, Calibre .38spl, Mira Aberta, 25 metros, sem apoio, em alvo de 3 

centros cód. 06 (LCL), em 20 minutos, sendo 25 disparos - 5 de ensaio 
(Centro Superior não obrigatório) e 20 válidos para efeitos de contagem de 
pontos (10 disparos em cada centro). 

 
d) Pistola, Calibre Permitido, (exceto 22lr), com cano de até 5 Polegadas e 

1/2, Mira Aberta, 10 metros, sem apoio, em alvo de 1 centro cód. 01 (LCL), 
em 20 minutos, sendo 20 disparos válidos para efeitos de contagem de 
pontos (sem ensaio). 

 
e) Revólver / Pistola, Calibre .22lr, com cano de até 6 Polegadas, Mira Aberta, 

25 metros, sem apoio, em alvo de 1 centro cód. 01 (LCL), em 20 minutos, 
sendo 25 disparos, e computados os 20 melhores para efeitos de 
contagem de pontos 

 
f) Revólver, Calibre .38spl, com cano de até 6 Polegadas, Mira Aberta, 25 

metros, sem apoio, em alvo de 1 centro cód. 01 (LCL), em 20 minutos, 
sendo 25 disparos, e computados os 20 melhores para efeitos de 
contagem de pontos. 
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g) Revólver, Calibre Permitido até .38spl, (exceto .22lr), com cano de até 4 
Polegadas, Mira Aberta, 10 metros, sem apoio, em alvo de 1 centro cód. 01 
(LCL), em 20 minutos, sendo 20 disparos válidos para efeitos de contagem 
de pontos (sem ensaio). 

 
h) BENCHREST: Carabina, Calibre .22lr, com luneta, com apoio, 25 metros, 

em alvo de 28 centros cód. 08 (LCL), em 20 minutos, sendo que os 
disparos de ensaio é livre e computados somente os 25 disparos 
destinados a prova. 

 
 

As provas de Trap Americano serão realizadas conforme as regras da Liga 
Nacional de Tiro ao Prato, porém o numero de disparos serão 50. 
 
Não é permitido o uso de bancadas, ou qualquer espécie de apoio ou suporte; - 
Exceto, ressalvado o uso, na seguinte categoria: 
 
BENCHREST: bancada e apoio – “livre”, frontal e traseiro; 
 
 
VI– Sobre as Categorias e Classificação 
 

Cada modalidade será ofertada nas seguintes categorias: Sênior A; Sênior 
B; Sênior C; observando sempre a pontuação mínima para possível 
classificação. 
 
Na modalidade Damas não teremos pontuação mínima. 

 
Sobre as Classificação - Categorias Seniores: 

 
MODALIDADE CAT. C CAT. B CAT. A 

Carabina de Ar  Comprimido,  Mira Aberta Calibre 4,5 mm 60 a 85 86 a 92 93 a 100 

Carabina, Calibre .22lr, Mira Aberta 150 a 180 181 a 192 193 a 200 
Carabina Puma, Calibre .38spl, Mira Aberta 150 a 180 181 a 192 193 a 200 

Pistola Cal. Per. (exceto. 22lr), Mira Aberta, com cano 
até a 5” 130 a 160 161 a 185 186 a 200 

Pistola / Revólver Calibre .22lr, Mira Aberta, com cano 
de até 6” 130 a 155 156 a 175 176 a 200 

Revólver Calibre .38, Mira Aberta, com cano de até 6” 130 a 155 156 a 175 176 a 200 
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Revólver Calibre Permitido até .38spl, (exceto .22lr), 
Mira Aberta, Com Cano de até 4” 130 a 160 161 a 185 186 a 200 

Benchrest – Carabina - Calibre .22lr 150 a 180 181 a 210 211 a 250 
Trap Americano 50 tiros 25 a 40 41 a 45 46 a 50 
 

a) O critério de desempate nas provas de carabina, pistola, revólver 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. 

 
b) A categoria “Damas” será classificada pela somatória aritmética dos 

resultados. 
 
 
VII - Sobre as Inscrições 
 

a) O valor da inscrição, na modalidade de “T R A P   A M E R I C A N O” será 
de R$ 80,00 (oitenta reais) 

 
b) O valor da inscrição, nas modalidades de bala (A r m a s de F o g o) será de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 
 

c) O valor da inscrição, na modalidade de Ar Comprimido, Papel 10 metros 
será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). 

 
c.1)  Na categoria “Damas”, na modalidade de Ar Comprimido, Papel 
10 metros, o valor das inscrições serão de R$ 25,00. 

 
d) O valor da inscrição, na modalidade de BENCHREST será de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais). 
 

• Em todas as provas, as inscrições “primárias” terão prioridade nos 
postos de tiro, sobre as reinscrições “secundárias”. 

 
 

Valores das Inscrições: 
 

MODALIDADE VALOR 

AR COMPRIMIDO – PAPEL 10 METROS – CATEGORIA “DAMAS” R$ 25,00 

AR COMPRIMIDO – PAPEL10 METROS – CATEGORIA SÊNIOR A, B, C, R$ 35,00 
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BALA – TODAS AS CATEGORIAS R$ 35,00 

BENCHREST R$ 35,00 

TRAP AMERICANO R$ 80,00 
 
 
 
VIII – Sobre as Provas 
 

Sobre os Comandos nas Provas de Balas: 
 

Os comandos nas provas de bala, obrigatoriamente deverão seguir este 
padrão: 

1. Senhores atiradores aos seus postos. Iniciaremos as provas em 2 minutos. 

2. Vocês terão “XXX” minutos para realizarem a prova, e efetuarem “XXX” 
disparos. Todos prontos? 

 
3. Atenção ! Ao meu comando iniciaremos as Provas. 4-) Em Prova:  “Tempo”. 

4. Resta 1 minuto para o término da Prova. 
 

5. Senhores atiradores “Tempo”, Fim de Prova! Armas abertas sobre as 
bancadas! Não mexam nos equipamentos! 

 
Sobre Os Alvos: 

 
• Alvo Avariado: 

 

Se no decurso da prova, o alvo cair ou soltar, o atleta deverá comunicar 
imediatamente o juiz de prova. 

 

A prova não será interrompida, e prosseguirá normalmente para os demais 
participantes. 

 

O atleta será restituído com um novo alvo, colocado a sua disposição, na 
série subsequente, sem custas adicionais. 

 
• Alvo Com Mais Disparos Do Que o Permitido: 

 

Se no ato da contagem dos pontos, o juiz de prova observar a existência 
de mais disparos do que o permitido no regulamento, obrigatoriamente 
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prosseguirá desta forma: 
 

Para cada disparo efetuado a mais, será anulado o disparo com a maior 
pontuação do alvo. 

 
Concomitante ao disposto no parágrafo anterior, será descontado, para 
cada disparo efetuado a mais, 2 (dois) pontos na média final (Multa Por 
Disparo). 

 
• 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 o juiz de 
prova. 

 

A prova não será interrompida, e prosseguirá normalmente para os demais 
participantes. 

 

O atleta será restituído com um novo alvo, colocado a sua disposição, na 
série subsequente, sem custas adicionais. 

 

O juiz 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 o 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 
 

Importante: Se o disparo adentrar “beliscar” o perímetro da linha, ainda que 
não tenha rompido toda a linha, conta-se o ponto maior. 

 
Armazenamento dos Alvos: 
Os alvos serão armazenados até o final do campeonato.  

É Expressamente Proibido: 
A presença de pessoas estranhas às provas, nos boxes e 
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postos de tiro; O uso de equipamentos estranhos à competição; 
 
Comunicar-se em voz alta, com o juiz, árbitro, fiscal de prova, ou demais 
participantes do evento; 
 
Conversar no decorrer das provas; 

 
É Obrigatório: 
O uso de equipamentos de segurança. 

 
Dos Resultados: 

Os resultados são considerados definitivos, quando: 
 

a) Inexistindo Recursos: A partir das 18h00 da Sexta Feira, 
subsequente ao último dia de prova; 

 
b) Existindo Recursos: Após decorrido o prazo de julgamento. 

 
A existência de recursos será informada no site. 

 
 
 
IX - Sobre a Documentação 
 

a) Somente poderão participar do 8° Campeonato CTMA – 2019, os atletas que 
estiverem em posse de seus documentos particulares, e dos respectivos 
equipamentos, todos válidos: “Certificado de Registro – CR”, “Certificado de Registro 
de Arma de Fogo – CRAF”, e com as “Guias de Tráfego – GT”. 

 
b) Menores de idade, somente poderão participar Campeonato CTMA – 2019, nas 

modalidades, com o uso de Armas de Fogo, com Autorização Judicial; - sendo 
obrigatório o acompanhado dos pais, ou responsável para todas as modalidades. 

 
 
 
X- Dos Equipamentos, Características Técnicas e seus Acessórios 
 

As características técnicas dos equipamentos serão aferidas com base nas 
informações técnicas, emitidas no catálogo do produto, fornecido pelo 
fabricante. 
 

 
É Expressamente Proibido: 
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• O uso de armas olímpicas; 
 

• O uso dos seguintes acessórios:  
 

a) freio de boca, ou contra peso de cano;  
b) bandoleira; 
c) luva de tiro;  
d) botas de tiro; 
e) jaqueta de tiro; 

 
• O uso de dióptro ou lunetas; ou qualquer sistema de pontaria que altere as 

características originais das armas; ou que não sejam constituídos de alça, 
massa e túnel de mira; 
 

• Exceto, ressalvado o uso de sistemas ópticos “lunetas” para as modalidades 
de BENCHREST. 

 
• O uso de “Grip ou Pistol Grip” envolventes, ou com apoio de punho 

“empunhadura” saliente; 
 

• O uso de soleiras tipo “Garfo”, que adentrem a cavidade interna da axila; 
 

• O uso de calculadoras ou qualquer artefato visando à manipulação dos 
resultados; 

 
• - Exceto, ressalvado o uso de “Cronômetro” para aferir a decorrência do 

tempo de prova; e o uso de “Luneta de Espotagem”, para efetuar a correção 
dos disparos; 
 
 

 
XI– Sobre a Premiação 
 
 

• Das Medalhas: 
 

Serão condecorados, com medalhas em todas as Etapas (observar item XI 
pontuação mínima, com exceção a Categoria Damas), os atletas nas 
seguintes classificações: 

 
1º ao 3º colocado nas categorias Sênior: “A”, “B”, ‘’C’’ e “Damas”  

As medalhas deverão ser entregues na Etapa subsequente. 
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• Da Distribuição do Fundo de Premiação (Final do Campeonato) 
 
 

A Premiação será da seguinte forma: 
 

CATEGORIA A 
TODOS 

 
CATEGORIA B 

1º Classificado 
2º Classificado 
3° Classificado 
4º Classificado 
5º Classificado 

 
CATEGORIA C 

1º Classificado 
2º Classificado 
3º Classificado 

 
CATEGORIA DAMA 

1ª Classificada 
2ª Classificada 
3ª Classificada 

 
 

• Entrega da Premiação: 
 

Os prêmios e os troféus serão entregues na Festa de Confraternização. 
 

A presença dos atletas é obrigatória para a entrega e retirada dos prêmios. 
 

 
XII - Disposições Finais e Transitórias 
 

O presente regulamento é de observância obrigatória, e será aplicado 
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integralmente. 
 

Diante de algum fato superveniente, não amparado pelo regulamento, a 
Comissão Técnica julgará o fato, e decidirá pautada na boa fé objetiva, e nos 
princípios gerais do esporte. 

 
É Expressamente Proibido: 

 
O uso de bebidas alcoólicas nas áreas de tiros; 

 
O consumo de bebidas alcoólicas, por parte dos atletas, antes e durante as 
provas;  
 
A circulação de pessoas nas pistas de tiros, ressalvado os organizadores do 
evento; 

 
• O Atleta poderá ser advertido, suspenso, ou expulso do Campeonato, 

mediante a prática de ação, omissão, fraude ou dolo, que atente contra o 
regular desenvolvimento do Campeonato. 

 
 

A Comissão Técnica agradece o voto de confiança e deseja a todos os atletas um 
excelente Campeonato. 

 

 

Marcelo Mota Couto 
Diretor Esportivo CTMA 
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