FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE TIRO
PRÁTICO - FRTP

REGULAMENTO PARA A MODALIDADE DE TIRO DE PRECISÃO
SNIPER CAMPEONATO FRTP 2018
1 - 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 2018 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 ou circular;
B. A munição a ser utilizada na prova será de responsabilidade de cada atleta, assim
como a arma;
C. A Munição obrigatoriamente deverá ser de fabricante nacional, sendo proibida
munições importadas;
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;
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, saco de areia e ou sobre o braço,
desde que o apoio se limite a apenas um ponto da arma. (a coronha não poderá
estar apoiada sobre a mesa);
D. Não é permitido a utilização de estativa e ou equipamentos similares.
4 - DOS ALVOS
A. Será adotado o alvo duplo homologado pela FRTP;
B. Serão fornecidos pela organização 02 (dois) alvos duplos 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 duplo deverá ser alvejado 10 (dez) vezes, sendo 5 (cinco) disparos no
alvo da esquerda e 5 (cinco) disparos no alvo da direita para a distância 1, e mais
10 (dez) vezes sendo 5 (cinco) disparos no alvo da esquerda e 5 (cinco) disparos
no alvo da direita para a distancia 2. Caso o alvo duplo seja alvejado por mais de
10 (dez) vezes, serão considerados os 10 (dez) impactos de menor pontuação, os
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mais periféricos;
D. Se um impacto atingir duas zonas de pontuação, será considerada a de maior
valor, desde que tenha rompido completamente a linha que divide tais zonas.

5 - DO TEMPO
A. O tempo da prova desta categoria será de 6 (seis) minutos para efetuar todos os
disparos, incluindo os dois alvos de distancias distintas.
6 - DA POSIÇÃO DE TIRO
A. A posição de tiro é livre.
7 - DA COMPETIÇÃO
A. A prova consistirá de 02 (dois) alvos duplos cujas distâncias serão iguais para
todos os atiradores e sorteadas antes da etapa do campeonato.
B. Cada competidor terá até 6 (seis) minutos para efetuar todos os disparos, incluindo
os dois alvos duplos;
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 para
cálculo do resultado final das etapas e do campeonato 2018;
F. A pontuação dos alvos citadas no item anterior será somada da medias aritmética
das distancias sorteadas durante a etapa.
Exemplo: As distancias sorteada para a 1ª Etapa do campeonato foram 50 metros
e 80 metros. O atirador fez 90 pontos somando a pontuação dos dois alvos. Dessa
forma a pontuação dele nesta etapa será 90 + (50+80)/2 = 90 + 65 = 155 pontos.
8 - DO DESEMPATE
A. O primeiro critério de desempate será a maior quantidade de impactos com valor
“10”, permanecendo o empate, a maior quantidade de impactos com valor “9”,
persistindo o empate, a quantidade de impactos com valor “8” e assim
sucessivamente;
B. Caso persista o empate, um novo alvo será disponibilizado para que os atiradores
participantes possam fazer nova série de 20 disparos.
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8 - DA PREMIAÇÃO
A. Serão premiados com medalhas os 03 (três) primeiros colocados da etapa;
B. Serão premiados com troféus os 03 (três) primeiros colocados do campeonato.
9 - DA DISCIPLINA
A. É vedado fumar enquanto estiver na linha de tiro.
B. O competidor que desejar conversar com árbitro, o fará em voz baixa ou por
gestos, de maneira a não atrapalhar aos demais atiradores;
C. Não atentar contra as normas de segurança. Exemplos: Manuseio de armas e/ou
carregadores no posto de tiro sem autorização; apontar a arma, mesmo vazia, para
si ou para outrem; apontar arma para qualquer direção, que não o para-balas;
deixar a arma cair, quando municiada.
Serão aplicadas, a critério do árbitro, as seguintes penalidades disciplinares:
1. Subtração de 2 (dois) pontos no resultado final;
2. Desclassificação.
10 - DISPOSIÇÕES FINAIS
A. Casos omissos ou não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo juiz da
prova;
B. Todo atirador deverá ter conhecimento das regras e cuidar para que elas sejam
cumpridas, não podendo alegar desconhecimento deste regulamento;
C. Recursos serão aceitos por escrito, até 30 minutos após o último competidor
finalizar seus disparos e antes da divulgação do resultado final. Ao diretor de
arbitragem da competição cabe julgar tais recursos.

Vagner Galhano Morales
CR1653/12RM
Diretor de Arbitragem FRTP
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