FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE TIRO DESPORTIVO - FRTD
REGULAMENTO PARA AS MODALIDADE DE TIRO DE PRECISÃO SNIPER
OPEN CAMPEONATO FRTP 2020

1. DOS PARTICIPANTES
A. Poderão participar os CAC's - Caçadores, Colecionadores e Atiradores em
dia com suas obrigações, Membros da Segurança Pública e Militares;
B. Para pontuação no Campeonato Estadual 2020 os atiradores deverão estar
filiados a Federação Rondoniense de Tiro Prático.
2. DAS ARMAS E MUNIÇÕES

A. Serão permitidas armas de fogo longas, de fogo central e/ou circular;
B. A munição a ser utilizada na prova será de responsabilidade de cada atleta,
assim como a arma;
C. Poderão ser utilizadas munições NACIONAIS, IMPORTADAS OU
RECARREGADAS.
D. As armas deverão permanecer descarregadas, até o comando do árbitro
responsável pela prova, sob pena de desclassificação do atleta que
descumprir tal norma.

3. DOS ACESSÓRIOS

A. Será permitido o uso de miras telescópicas, ópticas ou eletrônicas, SEM
LIMITE DE CONFIGURAÇÃO
B. Não é permitido o uso de qualquer equipamento de tiro olímpico ou qualquer
outro que facilite o tiro;
C. É permitido o tiro apoiado com monopé, bipé, sendbeg (obs: a área de
contato com a arma não poderá exceder a 20 cm) e ou sobre o braço, desde
que o apoio se limite a apenas um ponto da arma sobre a bancada e/ou
solo. (A coronha não poderá estar apoiada sobre a mesa e/ou solo);
D. Não é permitido a utilização de estativa e ou equipamentos similares.
E. Não será permitido efetuar disparos durante o período de competição para
regulagem de aparelho de pontaria e/ou teste do armamento na pista
destinada a competição.

4. DOS ALVOS

A. Será adotado o alvo sextuplo homologado pela FRTP (5 áreas pontuáveis e 1
área de teste).
B. Serão fornecidos pela organização 02 (dois) alvos sextuplos cujas
distâncias serão sorteadas (distancia 1 e distancia 2) para a etapa antes da
prova e podendo ser de 30 a 100 metros, a depender da estrutura física do
clube que sediar a prova;
C. Cada alvo sextuplo deverá ser alvejado 10 (dez) vezes, sendo 2 (dois)
disparos por área pontuável para distância distância 1, e mais 10 (dez) vezes
sendo 2 (dois) disparos por área pontuável para a distância 2. Caso cada
área pontuável seja alvejado por mais de 2 (duas) vezes, serão considerados
os 2 (dois) impactos de menor pontuação, os mais periféricos;
D. Se um impacto atingir duas zonas de pontuação, será considerada a de
maior valor, desde que tenha tocado a linha da zona de maior pontuação.
E. Ficará a critério do atirador escolher em qual distância atirar primeiro.
5. DO TEMPO

A. O tempo da prova desta categoria será de 4 (quatro) minutos para efetuar
os disparos em cada distância.
B. Será concedido um tempo de 2 minutos para municiar e preparar o
equipamento entre cada distancia atirada.
C. Havendo mais de um atirador na linha de tiro as series e os tempos serão
computados simultâneos.
6. DA POSIÇÃO DE TIRO

A. A posição de tiro é livre.

7. DA COMPETIÇÃO

A. A prova consistirá de 02 (dois) alvos sextuplos cujas distâncias serão
iguais para todos os atiradores e sorteadas antes da etapa do campeonato.
B. Cada competidor terá até 4 (quatro) minutos para efetuar os disparos em
cada alvo sextuplo, e um tempo de 2 minutos para remuniciar e ajustar o
equipamento. Tal tempo será cronometrado a partir do termino do primeiro
alvo atirado ou ao fim do tempo regulamentar de 4 minutos. Caso tenha mais
de um atirador ao mesmo tempo, o tempo de 2 minutos será contado ao
termino do atirador mais lento. (antes dos 4 minutos regulamentar).
C. Os competidores poderão visualizar sua soma de pontos, desde que não
toquem nos alvos;
D. Será permitido ao competidor realizar 01 inscrição e até 02 reinscrições,
sendo considerada melhor pontuação conseguida qualquer das inscrições;
E. A soma de pontos de cada atirador será lançada em planilha específica

ou programa específico (a critério da FRTD) para cálculo do resultado final
das etapas e do campeonato 2020.
F. A pontuação dos alvos citadas no item anterior será somada da medias
aritmética das distancias sorteadas durante a etapa.
G. As armas deverão permanecer descarregadas, até o comando do árbitro
responsável pela prova, sob pena de desclassificação do atleta que
descumprir tal norma.
8. DO DESEMPATE
A. O primeiro critério de desempate será a maior quantidade de impactos com
valor “X”, permanecendo o empate, a maior quantidade de impactos com
valor “10”, persistindo o empate, a quantidade de impactos com
valor “9” e assim sucessivamente;
B. Caso persista o empate, considera-se Superior o atirador com maior
pontuação na MAIOR DISTÂNCIA.
C. Caso persista o empate um novo alvo será disponibilizado para que os
atiradores participantes possam fazer nova série de 20 disparos.

