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1. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é regulamentar o tiro sniper 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 3 provas da COPA SNIPER COM FUZIL, na sede do 

Clube de Tiro Monte Alto; 

 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. A 

premiação considerará a prova do dia e será feita ao término do mesmo. 

 

3. CATEGORIAS 

 Armas semiautomáticas (T4/AR10) - Os rifles desta categoria, podem 

consistir em rifles de precisão semiautomáticos. Os rifles da divisão de 

armas de gás, de preferência não poderão exceder o calibre .30 e 

preferencialmente não exceder os 3.200 pés/segundo; 

 Armas de repetição - Os rifles desta categoria, não excederão o calibre 

.30 e preferencialmente não exceder os 3.200 pés/segundo. 

 

4. EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos que o competidor poderá utilizar ao participar do evento, 

não serão limitados em peso, aumento e estão listados abaixo: 

 Rifle de repetição ou semiautomático; 

 Luneta ou mira aberta;  

 Bipé ou saco de areia ("front rest"); 

 Tapete ou bancada para tiro; 

 Telémetro ("Range Finder"). 



 
 

4 
 

5. MODALIDADE DA PROVA 

A prova será realizada em uma pista de 600m com alvos distribuídos de 

forma equidistante de 100m em 100m. Serão utilizados alvos metálicos pintados 

com a seguinte geometria: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A posição de tiro é livre (sentado, deitado ou em pé), com a arma apoiada 

apenas na frente, não se limitando apenas aos bipés. O atirador NÃO poderá 

apoiar a parte de trás da arma, a não ser em seu próprio corpo. 

A prova se iniciará com a arma em posição de tiro, com o ferrolho aberto e 

caso a arma tenha carregador, com o mesmo removido. O atirador deverá ficar 

com as mãos fora da arma e ao comando do fiscal de prova deverá se posicionar 

e iniciar a prova. 

Deverá ser realizado 2 disparos por alvo, podendo passar para o alvo 

seguinte apenas após o segundo acerto. O tempo total para a prova será de 12 

minutos, podendo competir apenas um único atirador por vez.  

Não haverá tempo destinado a ensaios, regulagem de lunetas ou quaisquer 

testes necessários. 
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6. 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; 

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

 As provas serão realizadas aos sábados, conforme calendário abaixo:  

MÊS DIA HORÁRIO 

OUTUBRO / 2020 31 9:00 às 16:00 

NOVEMBRO / 2020 28 9:00 às 16:00 

DEZEMBRO / 2020 12 9:00 às 16:00 

 

7. CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

A pontuação da prova será composta do tempo que o atirador levará para 

cumprir a prova, adicionado de uma penalização de 20 segundos por erro. O 

atirador campeão será aquele que completar a prova com o menor tempo. 

Caso 2 atiradores obtenham o mesmo resultado, o critério de desempate será 

o número de erros. Em caso de empate será realizado o "Shoot Off" em que 

ambos irão atirar novamente, sendo o vencedor aquele que terminar primeiro. 

Em cada prova realizada, serão premiados os 3 primeiros colocados, com 

medalhas de ouro, prata e bronze, correspondentes as 1ª, 2ª e 3ª colocações. 

 

8. REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA 

As regras a seguir foram elaboradas para fornecer um ambiente de tiro 

seguro a todos os envolvidos, não estando sujeitas a discussões. É 

responsabilidade de todos ler e compreender totalmente os Padrões de 

Segurança. Qualquer descumprimento às regras resultará, em um primeiro 

momento, numa advertência e no segundo na desclassificação do atirador. 

 Manter o cano apontado em uma direção segura o tempo todo, 

independentemente do status da arma. Isso é considerado 

“sinalização/Flagging” e não será tolerado; 
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 Manter o dedo fora do gatilho e guarda-mato até estar pronto para atirar; 

 Todas as etapas serão executadas em um stand de tiro frio, o qual é 

definido por se manter as armas descarregadas até que seja a vez do 

competidor atirar; 

 Sinalizadores de câmara ou outro indicador de câmara vazia (ICE) serão 

utilizados em todos os momentos; 

 A regra dos 120 graus deve ser seguida em todos os momentos. Nenhum 

atirador apontará seu cano a mais de 60 graus da direção do fogo em 

qualquer direção; 

 Disparos negligentes são levadas muito a sério. São definidos como 

qualquer cartucho disparado involuntariamente de uma arma de fogo 

durante uma transição, movimento e / ou manipulação de armas; ou um 

cartucho descarregado intencionalmente durante um período de cessar-

fogo. Caso ocorra o competidor será desclassificado no ato; 

 Nenhuma pessoa deve consumir ou estar sob a influência de álcool ou 

drogas durante a prova e se esta for considerada incapacitada e insegura 

como resultado de medicamentos legítimos pode ser orientada a parar de 

atirar e ser solicitada a deixar o estande; 

 Os atiradores são totalmente responsáveis pelo equipamento que estão 

atirando. Uma arma de fogo considerada insegura pode ser motivo para 

remoção da competição; 

 Os atiradores são os únicos responsáveis por sua pontuação. Isso se 

aplica a solicitar ao fiscal para atirar novamente, caso haja uma 

justificativa plausível e questionar sua pontuação. O direito ao 

questionamento da pontuação se encerra após o mesmo retirar sua 

posição de tiro. 

 

 

______________________________ 
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