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REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE TIRO DO CTA
O campeonato do Clube de Tiro do Agreste (CTA) 2015 será composto por 5
etapas, com início em agosto (I Etapa) e término em dezembro (V Etapa). As
duas provas da competição poderão ser disputadas durante o mês de cada
etapa. Na Etapa I, por exemplo, os competidores poderão efetuar os disparos
durante todo o mês de agosto.
O ranking será divulgado semanalmente, no site oficial do clube, e o resultado
final será publicado no dia 18 de dezembro de 2015, com a somatória das 5
etapas.
1. LOCAL, DATA E HORÁRIO
As provas acontecerão no estande do CTA, localizado na Rua Nunes Machado,
nº 316, bairro Centro, Caruaru/PE, CEP: 55.002-090. Informações pelos
telefones (81) 3721-4317 e (81) 9838-3333, ou pelo site www.ctagreste.com.br.






I Etapa: Agosto
II Etapa: Setembro
III Etapa: Outubro
IV Etapa: Novembro
V Etapa: Até 18 de dezembro

Os competidores poderão efetuar os disparos de segunda à quinta-feira, das
9h às 17h30, e sexta-feira, das 9h às 21h30.
2. INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser realizadas no ato da realização da prova, na própria
recepção do Clube. Para isso, o competidor deverá apresentar documento de
identificação oficial com foto (R.G., CNH, CTPS, etc.).
Os valores serão distintos, levando em consideração a prova, etapa e status do
competidor (associado ao CTA ou não).
CARABINA .22 e RIFLE .38 (mira aberta)
com arma e munições
Atirador
R$ 70,00
Associado ao CTA
R$ 50,00
REVÓLVER .38 e PISTOLA .380 (mira aberta)
com arma e munições
Atirador
R$ 70,00
Associado ao CTA
R$ 50,00
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3. PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA





A posição do tiro será em pé, não podendo o competidor utilizar
nenhum tipo de apoio para o corpo ou para a arma, sob pena de ser
desclassificado pelos instrutores do CTA.
Será obrigatório o uso de protetores auriculares e óculos de segurança.
Esses equipamentos serão fornecidos pelo CTA.
Os competidores só poderão manusear armas e munições nos locais de
prova, sob a supervisão dos instrutores e a comando destes.
Ao término de cada rodada, a arma deve ser entregue aberta e sem
munição aos instrutores. A não observância desta regra elimina o
competidor do campeonato de tiro.

4. PROVAS
4.1. CARABINA .22 e RIFLE .38 (mira aberta)
Carabina .22 e Rifle .38 mira aberta (sem luneta), 15 metros com 20 disparos.


O atirador dará 2 disparos cada de Carabina .22 e Rifle .38 para
aferição do aparelho de pontaria e, posteriormente, mais 8 disparos de
cada arma, sendo dois em cada bateria do alvo.

4.2. REVÓLVER .38 e PISTOLA .380 (mira aberta)
Revólver .38 e Pistola .380 mira aberta (alça de mira e massa de mira) 10
metros com 20 disparos.


O atirador dará 10 disparos cada de Revólver .38 e Pistola .380.

4.3. Dos alvos
4.3.1. CARABINA .22 e RIFLE .38 (mira aberta)




O alvo utilizado será um conjunto de círculos concêntricos cuja
pontuação varia entre 6 (seis) a 12 (doze) pontos, aumentando da parte
externa para a interna. O centro tem a maior pontuação.
Caso o impacto atinja a linha intermediária, considerar-se-á a zona de
maior pontuação.
Caso haja maior número de disparos, serão descontados os melhores
impactos em igual número ao excedente.

4.3.2. REVÓLVER .38 e PISTOLA .380 (mira aberta)
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O alvo utilizado será um humanoide com refém CTA, descontando os
disparos nos pontos negativos ao atingir o refém.
Caso o impacto atinja a linha intermediária, considerar-se-á a zona de
maior pontuação.
Caso haja maior número de disparos serão descontados os melhores
impactos em igual número ao excedente.

4.4. Da pontuação



Somam-se todos os pontos obtidos. Havendo empate, conta-se a
maior incidência sobre o “12” e assim por diante para a prova de
CARABINA .22 e RIFLE .38 (mira aberta).
Somam-se todos os pontos obtidos descontando os acertos no refém.
Havendo empate, conta-se a maior incidência sobre o “7” para a
prova de REVÓLVER .38 e PISTOLA .380 (mira aberta).

4.5. Procedimentos da prova





As armas poderão ser alimentadas em seus tubos carregadores ou
carregadas cartucho a cartucho, a critério do competidor.
A prova inicia-se ao comando do instrutor, devendo o atirador apanhar
a arma que estará aberta sobre a bancada, alimentá-la, carregá-la e
iniciar os disparos.
Cada atirador passará pela prova uma única vez dentro da etapa.
Em caso de nega ou qualquer outro incidente, cabe ao competidor pedir
auxílio ao instrutor do CTA.

4.6. Equipamentos



O competidor poderá utilizar a sua arma ou a do Clube com todos os
equipamentos de proteção.
O competidor que deseja utilizar sua arma de fogo deve providenciar o
guia de trânsito junto à Polícia Federal ou Exército.

5. RESULTADO
O ranking com o resultado de cada etapa por categoria será alimentado
semanalmente no site do CTA www.ctagreste.com.br
6. PREMIAÇÃO
A premiação será entregue no dia 18 de dezembro para os três primeiros
colocados de cada prova, somando as cinco etapas do campeonato.


Premiações para as duas provas:
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1º lugar: Troféu + Medalha + Kit CTA (camisa, chaveiro, broche,
adesivo, bolsa) + Calça Rip Stop Camuflada.
2º lugar: Medalha + Kit CTA (camisa, chaveiro, broche, adesivo, bolsa) +
Lanterna tática.
3º lugar: Medalha + Kit CTA (camisa, chaveiro, broche, adesivo, bolsa) +
caixa de munição com capacidade para 50 unidades.
7. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS






Antes do início de cada etapa, os competidores serão orientados sobre
os procedimentos a serem adotados antes, durante e depois da prova,
principalmente no que se refere à segurança.
As provas contarão com a participação de instrutores os quais possuem
autonomia para intervir, mesmo durante a execução da prova, a fim de
garantir a segurança do competidor ou de terceiros.
Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente do CTA, o qual
caberá à decisão final sobre qualquer questão levantada durante a
competição.
O resultado das competições servirá para o Ranking dos Atiradores
(CACs), conforme previsto na Portaria 001, de 16 de janeiro de 2015, do
Exército Brasileiro.
Os alvos serão guardados no cofre do Clube até 30 dias após o término
do campeonato, em dezembro, para qualquer esclarecimento sobre o
resultado. Além disso, o CTA disponibilizará as filmagens do estande,
caso necessário.
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