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1. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é regulamentar o tiro de precisão com fuzil 

durante o campeonato a ser realizado no ano vigente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Abaixo estão descritas as principais notas as quais os atiradores devem ter 

ciência para participação do campeonato: 

 Serão realizadas 9 provas do campeonato de precisão com fuzil, na sede 

do Clube de Tiro Monte Alto conforme item 9.0 CALENDÁRIO; 

 Todo atirador que for participar do campeonato deverá apresentar com 

antecedência seus documentos pessoais e de suas armas para prévia 

avaliação da comissão técnica deste evento; 

 Durante as provas, o atirador poderá participar mais de uma vez, e para 

efeito de premiação será considerado o resultado da prova com maior 

pontuação. 

 

3. MODALIDADE DA PROVA 

 Para esta modalidade a distância do alvo é de 250 metros; 

 O calibre para esta modalidade é livre dentre os permitidos; 

 A arma utilizada é o fuzil de repetição com ferrolho; 

 A posição de tiro é deitada; 

 A arma poderá ter apoio dianteiro somente através de bipé acoplado 

(preso) ao fuzil, desde que este esteja na superfície do solo do box de tiro 

e apoio traseiro no corpo do Atirador (ombro e mão entre a arma e o solo); 

 O sistema de pontaria pode ser luneta livre de número de aumentos; 

 São permitidos os seguintes acessórios: óculos, boné, casacos, calças, 

tapa-olho, cotoveleiras, tapetes, cronômetros e aparelhos de observação; 

 Luvas só serão permitidas caso o atirador comprove que está com algum 

problema na mão; 

 É permitido o uso de quebra-chamas ou peça similar desde que haja uma 

proteção entre o atirador e seus vizinhos. 
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4. REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 As inscrições serão efetuadas no dia da prova e terá o valor de R$40,00 

(Quarenta reais) por inscrição e por atleta; 

 O atirador deverá estar presente para fazer sua inscrição com a 

documentação necessária, conforme normas do clube de tiro; 

 As provas serão realizadas no sábado, entre as 9h:00min e 16h00min 

conforme item 9.0 CALENDÁRIO; 

 Em toda prova haverá um diretor de prova e um ou mais juízes; 

 Todos os alvos serão apurados no dia da prova. 

 

5. ALVOS DE PROVA 

 O atirador terá 2 alvos para ensaio e 10 alvos para a prova agrupados 

dentro de uma única folha conforme item 10 MODELO DE ALVO; 

 Todos os disparos realizados durante o ensaio que por uma eventualidade 

acertem os alvos de prova serão identificados e marcados pelo fiscal de 

prova antes do início da mesma. 

 

6. TEMPOS DE ENSAIO, PROVA E QUANTIDADE DE TIROS 

 Tempo para ensaio: 10 minutos; 

 Durante o ensaio a quantidade de tiros é liberada; 

 Durante a prova o atirador efetuará 1 disparo em cada alvo, totalizando 

10 disparos durante a prova; 

 A prova terá o tempo de 15 minutos para a realização de 10 disparos; 

 Durante a prova o atirador poderá ter somente 10 cartuchos junto de si; 

 Ocorrendo algum tipo de falha, onde exista a necessidade de substituição 

do cartucho o atirador deverá solicitar autorização ao juiz de prova. 

 

7. PENALIDADES 

 O atirador que efetuar disparos, seja no ensaio ou na prova sem a 

autorização do juiz de prova será penalizado conforme norma do clube; 



 
 

5 
 

 Será contabilizado o tiro com maior pontuação caso o atirador tenha o seu 

alvo acertado por outro atirador. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

Os atiradores serão classificados de acordo com os seguintes critérios: 

 Haverá apenas uma categoria para classificação dos atiradores; 

 A classificação de cada prova será pelo maior resultado obtido; 

 No caso de empate de dois ou mais atiradores em uma prova, serão 

utilizados em ordem os seguintes critérios para desempate: maior número 

de “X+”, maior número de “X”; maior número de “10” e assim 

sucessivamente. 

 Em cada prova do campeonato serão premiados os 3 primeiros 

colocados; 

 Para apuração do resultado final do campeonato e premiação anual, 

serão considerados os resultados das 6 melhores provas de cada atirador. 

 

9. CALENDÁRIO DAS PROVAS DE FUZIL 2020 

 

MÊS ETAPA CATEGORIA DIA 
MARÇO 1ª ETAPA FUZIL 21 
ABRIL 2ª ETAPA FUZIL 25 
MAIO 3ª ETAPA FUZIL 30 
JUNHO 4ª ETAPA FUZIL 27 
JULHO 5ª ETAPA FUZIL 11 
AGOSTO 6ª ETAPA FUZIL 29 
SETEMBRO 7ª ETAPA FUZIL 26 
OUTUBRO 8ª ETAPA FUZIL 24 
NOVEMBRO 9ª ETAPA FUZIL 14 
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10. MODELO DE ALVO 
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