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Este documento tem a finalidade de informar a todos os competidores que participarão do VIII
Campeonato Rondoniense de Tiro Prático - Armas Curtas - IPSC/TRP 2022, sobre as principais
mudanças realizadas para a temporada.
DIVISÕES EM DISPUTA IPSC
HANDGUN: INICIANTE / STANDARD / LIGHT / PRODUCTION / PRODUCTION OPTICS / OPEN
MINI RIFLE: OPEN
C.C.P. (CARABINA CALIBRE PISTOLA): OPEN

DESCARTE E PESO 2x
01 - O Competidor terá que descartar uma etapa, das quatro disputadas no IPSC;
02 - A 4ª Etapa, terá seu resutado com peso dobrado;

FORMA DE DISPUTA DIVISÃO INICIANTE
03 - Serão considerados iniciantes aqueles atletas que não figuraram por mais de 2 vezes no ranking da
federação em um mesmo ano;
04 - A divisão iniciante será open (mira aberta), ou seja, nela serão permitidas todas as armas handgun
que se enquadrem em alguma das outras divisões existentes no campeonato estadual, exceto aquelas
que utilizem miras óticas.

PRAZO DAS INSCRIÇÕES IPSC
DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES:
O prazo vai até 72hs antes do inicio da etapa, que iniciará na sexta-feira às 14h00, para as
modalidades de armas longas e TRP. A competição de IPSC terá início no sábado às 7h30;
DATA LIMITE PARA ESCOLHA DO HORARIO DO SQUAD:
O prazo vai até 72h antes do inicio do pré-match;
05 - O competidor que não fizer a inscrição nesse prazo poderá participar apenas do TRP e das
modalidades de armas longas;
06 - O competidor que não escolher seu squad dentro do prazo será automaticamente alocado nos
squads e horários remanescentes;

TRP - TIRO RÁPIDO DE PRECISÃO OPEN
07 - A modalidade será disputada em todas as etapas do campeonato;
08 - O competidor descartará uma etapa, das quatro disputadas;
FUNCIONAMENTO DOS SQUADS
09 - O evento iniciará rigorosamente no horário informado;
10 - O competidor que não estiver presente na hora que o Range Officer chamar seu nome, terá a
pista zerada. Salvo em casos de excepcionais, desde que justificado e decidido pela comissão
de arbitragem;
11 - O competidor deverá acompanhar ou designar alguém para acompanhar a marcação dos
seus pontos. Regra 9.6;
12 - Caso o competidor não deseje acompanhar ou designar alguém para a Conferência dos
pontos, este, após o inicio da marcação, não terá o direito de questionar as marcações. Regra
9.6;
13 - Haverá uma pausa de 10 minutos entre um stage e outro;

CRONÓGRAFO
14 - O evento contará com uma pista do cronógrafo. Regra 8.3.10;
15 - Munição original também será aferida pelo cronógrafo. Regra 5.8.1.1;
16 - O competidor deverá ceder sua munição e equipamento imediatamente quando o Range
Officer solicitar. Regra 5.6.3.11;
17 - Caso o competidor não forneça as munições e equipamento para o teste, estará sujeito a
aplicação da regra 5.6.3.11;
REGRAS, DESQUALIFICAÇÕES E RECURSOS
18 - O I.P.S.C. seguirá todas as regras contidas no livro de regras da international practical
shooting confederation versão atualizada;
19 - Deverá ser adotada uma uniformidade na aplicação das regras por parte dos Range
Officers;
20 - Desqualificação será aplicada conforme as regras 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 do regulamento
da modalidade;
21 - O recurso só será aceitos mediante o preenchimento da guia de recurso que estará
disponível no escritório da federação. Regra 11.1.6;
22 - O competidor que quiser retirar a guia de recurso deverá pagar o valor de R$ 110,00 reais.
Regra 11.4;
23 - O competidor que quiser ter direito ao recurso, deverá realizar por completo o que foi
especificado no briefing da pista, ou seja, o competidor que não terminar sua pista por vontade
própria não terá direito ao recurso. Regra 5.7.6.3;
24 - O competidor que iniciar sua pista e por ventura tenha problemas com sua arma, deverá: (a)
atirar com a segunda arma informada previamente, regra 5.1.7 (b) solucionar o problema a
tempo de fazer a próxima pista ou (c) não havendo possibilidade em nenhuma das opções
citadas, fica sem atirar nas demais pistas, tendo seus pontos zerados em todas as pistas que seu
squad passar. Caso ele solucione o problema, poderá atirar nas pistas que ainda não zerou;
OBRIGAÇÃO DOS CLUBES
25 - As pistas serão liberadas para montagem com 10 dias de antecedência;
26 - Os clubes têm até a quinta-feira às 18hs (véspera do inicio da competição) para deixar as
pistas prontas;
27 - Os clubes devem ter todos os materiais para montagem das pistas assim como obréias, alvos,
suportes e etc.;
28 - Os clubes devem fornecer pessoas de preferência ligadas ao clube e que tenham interesse
em participar, para atuarem como obreadores e suporte aos Range Officers durante a etapa.
(esse trabalho será remunerado em forma de diária).
29 - A fim de manter o equilíbrio da competição e a igualdade entre todos os competidores, os
clubes que sediarão as etapas não deverão permitir o treino nas pistas da competição depois
de montadas.
DA INSCRIÇÃO E PREMIAÇÃO POR EQUIPES
30 - A equipe / clube será constituída por no máximo 4 atletas;
31 - Por obrigatoriedade na equipe / clube tem que ter um competidor na divisão iniciante;
32 - O atleta que estiver em uma equipe / clube não pode participar de outra mesmo em divisões
diferentes;
33 - As equipes / clubes serão disputadas em todas as divisões;
34 - Dos 4 resultados dos atletas, serão computados para o resultado as 3 melhores;
35 - Valor da inscrição será de 300,00;
36 - A cada etapa premia-se o 1°, 2º e 3° lugar com medalhas;
37 - Ao final do ano será considerado os 03 melhores resultados das 04 etapas com 04
resultados;
38 - Os pontos adquiridos durante o ano, ficará para equipe independente da substituição de
atletas;
39 - Pontuação da equipe:1°= 25 pontos / 2° = 23 pontos / 3° = 21 pontos / 4º = 19 pontos / 5º =
17 pontos / 6º = 15 pontos;
40 - Se houver empate dos pontos, o desempate será feito pela equipe que tiver melhores
colocações. P. ex. mais 1º colocados e assim por diante;
41 - A cada etapa haverá premiação de 1º 2º e 3º lugares com medalhas para as equipes
vencedoras;
42 - Ao final do campeonato, serão premiadas com troféus as equipes que ficarem em 1º, 2º e 3º
lugares.

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

