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1. INFORME DE COMPETIÇÃO ARMAS LONGAS 2022
Este documento tem a finalidade de informar a todos os competidores que participarão do IV
Campeonato Rondoniense de Armas Longas, quanto as Mudanças realizadas para a
temporada 2022.
2. MODALIDADES DISPONÍVEIS
2.1 - SILHUETA METÁLICA
Modalidade a ser disputada com carabinas/rifles de calibre mínimo .22lr e máximo conforme
energia prevista no item 9.3 do Regulamento de Silhuetas Metálicas. Em caso de ser utilizada
CCP, a munição deve ter fator de no máximo 140.
2.2 - TIRO DE PRECISÃO CBC 50 metros:
Modalidade a ser disputada com armas longas de fabricação Nacional (CBC, Rossi,
Imbel/Itajubá,etc.) em calibre .22 LR com munição Standard/comum também de fabricação
nacional e lunetas de no máximo 10x de aumento. Esta é uma modalidade de entrada para o
tiro de precisão e será disputada a distancia fixa de 50 metros.
2.3 - SNIPER: OPEN
Será permitido o uso de armas longas de qualquer calibre, nacional ou importada e com
munição nacional, importada e ou recarregada, sem limite especifico no equipamento de
pontaria (Lunetas). Esta modalidade será disputada em duas distâncias a serem sorteadas
antes do inicio das provas, variando de 30 a 100 metros (1ª distância de 30 a 60 metros, 2ª
distância de 70 a 100 metros).
Não será permitida nenhum tipo de ajuda (física) externa, municiar, regular, ajustar equipamento
ótico e etc. Permitido apenas a espotagem.
2.4 - CAÇADOR: OPEN
Modalidade a ser disputada com armas longas de fogo central, com calibres igual ou superior
ao .38 SPL (Carabinas, CCP, Fuzis etc.) A arma poderá estar customizada com acessórios que
simulem uma caça esportiva (Luneta e bipé). Será utilizado alvos modelos caça (javali e Búfalo)
em distâncias fixas de 25 e 50 metros;
Obrigatório pelo menos 1 disparo na posição em pé;
O competidor só poderá fazer 10 (dez) disparos por passada. Caso o competidor efetue
disparos além do permitido, perderá os impactos de maior pontuação nos alvos, conforme a
quantidade de disparos a mais efetuados.
3. PONTUAÇÃO
O competidor deverá descartar a pontuação de uma etapa de cada Modalidade no âmbito
do Campeonato Estadual 2022.
A 4ª Etapa do Campeonato Estadual terá seu resultado com pontuação multiplicada por dois.

4. DAS INSCRIÇÕES
Para as demais modalidades competidor poderá fazer 1 (uma) inscrição e 4 (quatro)
reinscrições;
Todas asmodalidades de armas longas terão o mesmo valor de inscrição (R$ 70,00);
Para as inscrições antecipadas será concedido desconto proporcional à somatória de
inscrições realizadas;
As inscrições com desconto (pacotes) deverão ser realizadas no site da federação em até 24
horas antes do inicio da etapa. Neste caso o competidor que fizer (antecipado) até 5 inscrições
terá um desconto de R$ 5,00 por inscrição. Para o competidor que fizer de 6 a 9 inscrições, o
desconto será de R$ 10,00 por inscrição. E para os competidores que realizarem acima de 10
inscrições, o desconto será de R$ 20,00 por inscrição;
As inscrições serão destinadas especificamente para cobrir os custos da etapa sede do
campeonato, portanto as inscrições não utilizadas na etapa não terão o valor ressarcido ou o
credito transferido para próxima etapa do Campeonato Estadual 2022.
5. REGRAS, DESQUALIFICAÇÕES E RECURSOS
A competição terá como referência os regulamentos de cada modalidade;
O Campeonato Estadual 2022 tem como princípio estatutário cultivar e desenvolver o esporte
do tiro, obedecendo à atual legislação e as regulamentações a serem baixadas pelas
autoridades competentes, com vistas a um aprimoramento técnico de seus sócios, bem como o
ensinamento e prática dos cuidados e regras de segurança necessárias ao manuseio e uso de
armas de fogo. O competidor que não se enquadrar nestes princípios e for flagrado
desrespeitando os regulamentos para levar vantagem sobre os demais participantes, será
desclassificado da etapa do Campeonato Estadual de armas longas.
6. DEVERES DOS CLUBES
É dever da entidade de tiro manter as pistas em condições de tiro;
A entidade de tiro deverá manter a PISTA DE SILHUETA METÁLICA, com manutenção em dia e
devidamente calibrada para o calibre .22lr;
A entidade que sediar o evento deverá isolar ou sinalizar os locais das competições, de forma
que mantenham o silencio para que os atletas possam se concentrar;
As entidades de tiro deverão manter estoque de alvos suficientes para a etapa a ser sediada.

calendário anual etapas

f.r.t.d. 2022
TIRO PRÁTICO E ARMAS LONGAS

1ª SUPER ETAPA

08 à 10
abril

LOPES CLUBE DE
TIRO DESPORTIVO
Ji-Paraná-RO

2ª SUPER ETAPA

24 à 26
junho

CLUBE PORTOVELHENSE DE
TIRO ESPORTIVO - CPTE
Porto Velho-RO

3ª SUPER ETAPA

12 à 14
agosto

CLUBE DE TIRO C.T. JARU
Jaru-RO

4ª SUPER ETAPA

07 à 09
outubro

NINJAS DA SERRA
Ouro Preto de Oeste-RO

www.frtp.org.br

