
Campeonato “Interclubes - Carabina 22 Mira Aberta 25m” 

Descrição da Prova 

1) Distância 25 (vinte e cinco) metros.  

1.1. Alvo composto de 3 (três) centros, com os centros olímpicos 

(X) na coloração branca.  

1.2. Posição De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A 

sustentação da arma se dará com ambas as mãos e o ombro.  

2) Arma 

 2.1. Serão permitidas todas as armas longas que contenham as 

seguintes especificações:  

2.1.1. Calibres. 22 LR 

2.1.2. Miras abertas sem nenhum tipo de aparelho ótico. A maça de 

mira poderá ter o túnel de proteção.  

3. Não será permitido:  

3.1. Acessórios de armas olímpicas.  

3.2. Modificações ou adaptações que alterem as características 

originais da arma: uso de contrapesos de cano, contrapesos 

externos na coronha, freio de boca, compensador, garfo, apoio do 

rosto ajustável, elevador do apoio do rosto, qualquer tipo de apoio 

para mão sob a coronha, tubo prolongador do cano/maça de mira, 

coronha olímpica, prolongamento da telha como “guarda-mato” 

mais largo.  

3.3. A alça de mira deve ficar obrigatoriamente à frente da posição 

do gatilho. Considera-se para este efeito o ponto de inserção do 

gatilho no mecanismo.  

4) Equipamento  



4.1. Não será permitido o uso de bancada regulável, para descanso 

da arma no intervalo do tiro.  

4.2. Não será permitido o uso de calça de tiro, botas de tiro, casaco 

de tiro, bandoleira, luva ou qualquer outro tipo de vestimenta 

utilizada em provas olímpicas ou que facilite o tiro.  

4.3. O uso de luneta de observação sobre a bancada é permitido.  

4.4. Óculos de tiro são permitidos, porém deverão seguir as regras 

da ISSF.  

 5) Competição 

5.1. Ensaio 

 Não haverá ensaio. 

5.2. Prova  

5.2.1. A prova consistirá de 30 (trinta) disparos, distribuindo-se 10 

(dez) disparos em cada centro de alvo.  

Obs.: Não é permitida a compensação de disparos. 

5.2.2. São dez disparos em cada centro de alvo. O atleta poderá 

fazer a prova no sistema “tiro a tiro” (uma munição - um tiro, uma 

munição - um tiro, etc).  

5.3. Tempo 

 30 (trinta minutos). 

5.4. Pontuação 

5.4.1. Os tiros que atingirem o centro olímpico (X) terão o valor de 

10 e serão utilizados para critério de desempate, assim como o 10. 

 6) Comandos de Prova 



■ "Seu tempo de 3 minutos de preparação começará a partir de 

agora"  

■ "Começar"  

■ "Faltam 5 minutos”  

■ “Prova encerrada - armas em segurança” Obs.: 

 6.1. Armas em segurança significam: 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. 

6.2. Não é permitido o municiamento durante o tempo de 

preparação.  

7) Falhas de munição ou de arma Serão consideradas como zero, 

se não solucionados no tempo destinado à prova. 

8) Tiro cruzado  

8.1. Serão considerados como zero. O atleta que atingir o alvo de 

outro concorrente, quando identificado, será penalizado em 2 (dois) 

pontos, não podendo repetir o próprio disparo. 

 8.2. 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.  

9) Penalização para tiros dados a mais.  

9.1. Serão computados os dez impactos mais baixos de cada centro 

de alvo e aplicada uma penalização de menos 2 (dois) pontos no 

total.  

 

10) Recursos 



10.1. 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. 

10.2. Os Gestores/Responsáveis pelos Clubes participantes terão 

até 48 horas para se manifestar sobre o recurso, proferindo o seu 

voto pelo deferimento ou não; 

10.3. 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; 

 10.4. 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;  

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

Gestor/Responsável pelo Clube em que participou imediatamente 

restituíra a “Taxa Recursal” ao Atleta; 

10.6. Se o recurso for julgado improcedente “rejeitado” o “Taxa 

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

etapa. 

10.7. 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 

 

11. Lançamento dos resultados 

mailto:maj.vladimir@gmail.com


11.1 Os resultados deverão ser lançados até às 14 horas da terça 

feira subsequente ao encerramento da Etapa. 

12. Classificação 

12.1. A classificação Final do Campeonato será dada pela soma 

aritmética dos resultados das etapas. 

13. Categorias 

Carabina 22 – Campeonato Inter Clubes 

CATEGORIA A 291 a 300 

CATEGORIA B 281 a 290 

CATEGORIA C Até 280 

 

14. Mudança de categorias 

14.1. O atleta que ultrapassar a média da categoria, durante o 

campeonato será reclassificado, imediatamente na categoria 

subsequente à que se encontrava. 

15. Premiação: 

15.1. Categoria A 

1º Colocado = voucher equivalente ao valor de 1 (uma) Carabina 

22 modelo 7022 ou 8022; 

2º Colocado = voucher equivalente ao valor de 1500 munições 

cal. 22 CBC Standard; 

3º Colocado= voucher equivalente ao valor de 1.000 munições 

cal. 22 CBC Standard. 

 

15.2. Categoria B 

1º Colocado = voucher equivalente ao valor de 1.000 munições 

cal. 22 CBC Standard; 



2º Colocado = voucher equivalente ao valor de 700 munições cal. 

22 CBC Standard; 

3º Colocado= voucher equivalente ao valor de 500 munições cal. 

22 CBC Standard. 

 

15.3. Categoria C 

1º Colocado = voucher equivalente ao valor de 700 munições cal. 

22 CBC Standard; 

2º Colocado = voucher equivalente ao valor de 500 munições cal. 

22 CBC Standard; 

3º Colocado= voucher equivalente ao valor de 300 munições cal. 

22 CBC Standard. 

 

15.4. A premiação é pessoal e intransferível, sendo vedada a 

participação de atletas que não estejam em dia com suas 

obrigações legais referentes à atividade. 

 

16. 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. 

16.1. 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; 

Tatical Shoot Clube de Tiro. 

17. Das inscrições 

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

reais). 



17.2. Será utilizada, em princípio, a plataforma do site Regional 

CBC/TAURUS, para as inscrições e lançamento de resultados. 

18. Calendário de Provas 

1ª ETAPA 23 e 24/06 

2ª ETAPA 21 e 22/07 

3ª ETAPA 11 e 12/08 

 

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

realização da etapa em somente um dos dias previstos no 

calendário. 

19. Alvos 

19.1. Os alvos deverão, obrigatoriamente, serem guardados até o 

final do Campeonato, para que, em caso de necessidade sejam 

verificados. 

20. Observações: 

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

obrigações legais. 

20.2. Casos omissos serão resolvidos segundo princípios do 

Regulamento do Campeonato Regional CBC/TAURUS 


