CAMPEONATO ESTADUAL RONDONIENSE DE TIRO
ANO 2018

1. OBJETIVO
Informar antecipadamente ao Exercito Brasileiro através do Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados - SFPC - 12RM, quanto a organização e
planejamento para a realização do Campeonato Estadual Rondoniense de Tiro
Prático para o ano 2018.
O Campeonato Estadual 2018 tem por objetivo alavancar o Tiro Prático
e promover a união entre os Clubes de Tiro do Estado, fomentando dessa
forma o aperfeiçoamento e manifestação de novos talentos para o esporte
rondoniense.
Este campeonato segue as mesmas regras e padrões de competições e
segurança já existentes no âmbito nacional e internacional, porem com a
particularidade do acesso de novos atletas que desejam ingressar no esporte,
inclusive portadores de deficiência, através de modalidades especificas para
iniciantes onde estes poderão participar com equipamentos de custo
relativamente baixo e fácil acesso no mercado brasileiro.

2. CRONOGRAMA
1ª Etapa: Ji-Paraná dias 03 e 04/03/2018;
2ª Etapa: Ariquemes dias 07 e 08/04/2018;
3ª Etapa: Alta Floresta do Oeste dias 12 e 12/05/2018;
4ª Etapa: Porto Velho dias 16 e 17/06/2018;
5ª Etapa: Ouro Preto do Oeste dias 18 e 19/08/2018;
6ª Etapa: Cacoal dias 22 e 23/09/2018;
7ª Etapa: Vilhena dias 06 e 07/10/2018;
8ª Etapa: Ariquemes dias 10 e 11/11/2018.

Para o calendário informado acima as provas terão inicio as 08:00 horas
e término as 18:00 horas.
As pistas serão montadas na tarde de sexta-feira antecedente ao dia da
prova pelo clube que irá sediar o campeonato, sendo que a partir deste dia não
serão permitidos nenhum tipo de treinamento e ou teste de tiro nas pistas e ou
dependências do clube.

3.

MODALIDADES:

Para o Campeonato Rondoniense de Tiro prático ano 2018 estão
previstas as seguintes modalidades:
IPSC
- Tiro Prático I.P.S.C categoria Light;
- Tiro Prático I.P.S.C categoria Standard;
- Tiro Prático I.P.S.C categoria Revolver;
- Tiro Prático I.P.S.C categoria Mini Rifle T10 Open;

TIRO RÁPIDO DE PRECISÃO
- Arma curta até 5” Onde o atirador poderá competir com revólver ou
pistola, a uma distância de 15 metros do alvo.
- Arma curta open onde o atirador poderá competir com revólver ou
pistola, com mira aberta, telescópica ou holográfica, com alvo a 15
metros.

TIRO DE PRECISÃO - SNIPER
- Arma longa onde o atirador poderá competir com fuzil, rifle ou
carabina, com mira aberta e ou telescópica, com alvo até 100 metros.

SILHUETA METÁLICA
- Carabina mira aberta: Onde o atirador poderá competir com carabina
nas distancias de 25, 50, 75 e 100 metros;
- Carabina “hunter”: Onde o atirador poderá competir com carabina
com mira telescópica nas distancias de 25, 50, 75 e 100 metros;

4.

PREMIAÇÃO:

A Federação premiará os três primeiros lugares de cada categoria
durante as etapas e troféus de primeiro a terceiro lugares na classificação geral
do Campeonato Estadual 2018.

5.

INSCRIÇÃO DO ATIRADOR:

O atirador poderá fazer uma inscrição e duas reinscrições nas
modalidades do TIRO RÁPIDO DE PRECISÃO, PRECISÃO SNIPER e
SILHUETAS METÁLICAS.
Na modalidade IPSC o atleta poderá fazer apenas uma inscrição nas
categorias de arma curta (Pistola ou Revolver) e apenas uma inscrição na
categoria Mini Rifle T10 Open por etapa;
Os valores arrecadados nas etapas serão divididos 50% para o clube
que realizou e organizou o campeonato e 30% para a Federação e 20% para
um fundo destinado a premiação final do campeonato a ser gerido pela
Federação.
Durante as provas o numero de reinscrições poderá ser reduzido
visando o cumprimento do horário final das provas. Estas reinscrições só
poderão ser efetuadas após o inicio das provas.

6. DIREÇÃO DE PROVA:
A direção de prova será formada por atletas ligados ao Tiro Desportivo,
filiados a Federação Rondoniense de Tiro Prático e inclusive atuando como
competidores.

A equipe de direção de prova poderá, e deverá seguir e também fazer
cumprir as normas de segurança e conduta nos estandes. Em casos fortuitos
poderão se reunir e através de consenso de sua maioria, dirimir questões não
previstas nos regulamentos, podendo desta forma penalizar, desclassificar e ou
até mesmo excluir competidores do campeonato 2018.

7. FINALIDADE
Contribuir para o incremento do esporte, proporcionando meios para o
desenvolvimento cultural, moral e participativo entre os seus filiados,
favorecendo o progresso técnico do desporto nacional.
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