
 
 
 

CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS 
 
 
 

1- CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS 

O CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS é formado pela associação de Clubes Esportivos, 
legalmente constituídos, autônomos e independentes que visam organizar competições em âmbito 
Estadual e Regional.  

 

2- APOIO INSTITUCIONAL 

A Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC, juntamente com a empresa Taurus Forjas do Brasil, com o 
objetivo de promoverem o Desenvolvimento Social do Tiro Esportivo, apoiam o CAMPEONATO 
REGIONAL CBC TAURUS. 

Todo o apoio institucional consiste em ceder o prestígio comercial de suas marcas, os usos dos nomes e 
logotipos, contribuírem efetivamente para a organização do evento, com ideias, sugestões, estratégias de 
Marketing, brindes e doação de prêmios que serão distribuídos entre os participantes. 

 

3- CLUBES FUNDADORES 

Para os fins legais, são Clubes Pétreos e fundadores do Campeonato Regional: 

ABAP – Associação Brasileira de Atiradores de Precisão – Jaguariúna – SP 

ACTE - Associação Campineira de Tiro Esportivo – Campinas - SP 

APTE - Associação Pinhalense de Tito Esportivo – Espírito Santo do Pinhal – SP 

CAT - Clube Americanense de Tiro – Americana – SP 

CCRC - Clube de Campo de Rio Claro – Rio Claro – SP 

COB - Clube Olímpico Boituva – Boituva - SP 

CTBB - Clube de Tiro de Barra Bonita – Barra Bonita - SP 

CTDF - Clube de Tiro Dólar Furado – Pirassununga – SP  

CTMA - Clube de Tiro e Caça de Monte Alto – Monte Alto - SP 

CTRP – Clube de Tiro de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto – SP 

MCTA – Magri Clube de Tiro Araraquara – Araraquara – SP  

TSCT - Clube de Tiro Tactical Shoot – Botucatu – SP 
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REGULAMENTO GERAL 

 
I -  Finalidade 
 

Estabelecer normas de conduta para o desenvolvimento do 13º CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS - 
2017. 

 
II - Objetivo 
 

Fomentar o Desenvolvimento Social do Tiro Esportivo, em âmbito Estadual e Regional, através de competições 
realizadas pelo sistema de Provas On-Line; 

 
III - Clubes Participantes  
 
• Taxa de Adesão: Cada novo clube participante deverá depositar a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), 

destinado ao fundo de gestão, para ingressar no CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS.  
      

IV – Sobre a Organização 
 

a)  Comissão Técnica 

A Comissão Técnica será composta por 5 (cinco) membros, representantes dos Clubes participantes. 

São deveres institucionais da Comissão Técnica:  

Trabalhar em mútua cooperação 

Estabelecer as regras do campeonato 

Organizar o calendário  

Orientar os delegados para a perfeita execução de seu trabalho 

Julgar os recursos, e dirimir eventuais conflitos técnicos 

Advertir e aplicar punições aos clubes ou atletas participantes quando necessário 

Administrar e gerenciar o fundo de premiação 

Prestar conta de seus atos periodicamente 

É expressamente proibido que membros da Comissão Técnica participem de atos de gestão, 
conselhos administrativos ou fiscais de outras entidades de Tiro Esportivo; - ressalvada os atos 
praticados internamente na gestão de seus próprios clubes. 

 

São Membros Efetivos da Comissão Técnica: 

NOME CLUBE E.MAIL TELEFONE 

Marcelo Danfenback TATICAL – Botucatu clubedetiros@hotmail.com 14 9 9759-4724 

Paulo Henrique Magri MCTA - Araraquara phmagri@gmail.com 16 9 9991-7878 

Ricardo Beraldo Prado CCRC - Rio Claro beraldo.prado@gmail.com 19 9 9719-8569 

Sidney Rodrigues Mendes CAT - Americana neynautica@bol.com.br 19 9 8213-0033 

Wanderley Berteli Mario ABAP – Jaguariúna berteli@superig.com.br 19   7815-1210 
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Disposição Das Atribuições: 

• Marcelo Danfenback: Gestão Operacional de Marketing e Logística - Medalhas, Prêmios, 
Camisas, Brindes e Uniformes; 

• Paulo Henrique Magri: Gestão de Comunicação Institucional – Comunicação Institucional e 
Gerência dos Clubes / Delegados; 

• Ricardo Beraldo Prado: Gestão Técnica – Suporte ao Regulamento, Recursos e Sistema Digital 
– Portal; 

• Sidney Rodrigues Mendes: Gestão de Esportes – Atendimento a Atletas e Suporte Técnico; 

• Wanderley Berteli Mario: Gestão Financeira – Tesoureiro e Suporte Técnico;  

 
b) Dos Delegados 

 
Cada clube indicará um Delegado, responsável pela sua instituição perante a Comissão Técnica. 
 
São Deveres Institucionais dos Delegados: 
 
Organizar as provas 
 
Observar e cumprir rigorosamente todas as normas deste Regulamento 
 
Alimentar e gerenciar o sistema de banco de dados do site, e lançar os resultados  
 
Orientar seus auxiliares e atletas, zelando pelo bom e regular desenvolvimento do campeonato 
 
Disciplinar e advertir os atletas quando necessário  
 
Informar a Comissão Técnica sobre eventuais irregularidades, ou fatos atípicos ocorridos durante as 
etapas 
 
Repassar o valor percentual do fundo de premiação, até o 5º dia útil subsequente a cada etapa   
 
C) Dos Atletas Participantes 
 

São Deveres dos Atletas Participantes: 
 
 
Observar e cumprir rigorosamente todas as exigências legais impostas pelo Exército Brasileiro – EB 
 
Apresentar sua documentação pessoal e dos respectivos equipamentos 
 
Observar e cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e as condutas pertinentes à prática do Tiro 
Esportivo 
 
Tratar com respeito, zelo e cordialidade todos os Atletas, Delegados, Membros da Comissão Técnica, e os 
Organizadores das Provas 
 
Observar e cumprir rigorosamente todas as instruções deste Regulamento 
 
Atender a todas as orientações dos Delegados, Fiscais de Provas, Árbitros e Membros da Comissão 
Técnica, sobre pena de sofrer advertência verbal, invalidade do resultado, desclassificação da prova, ou 
expulsão do Campeonato 
 
Auxiliar os Delegados, Fiscais de Provas, Árbitros e Membros da Comissão Técnica, na execução das suas 
atividades 
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Auxiliar os Árbitros e Fiscais de Provas nos atos de fiscalização das regras, zelando pela regular aplicação 
do regulamento, relatando todas as irregularidades aos Delegados e Membros da Comissão Técnica 
 
V – Calendário  
 
O 13º CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS - 2017 será composto por 7 (sete) etapas, sendo 6 (seis) 
etapas oferecidas na Modalidade Expressa (On-Line), e 1 (uma) etapa oferecida na Modalidade Presencial - 
Play Off, e 1 (uma) festa de premiação.  
  

MES MODALIDADE DATA 

ABRIL 1º Etapa Expressa – Modalidade ON-LINE 8 / 9 

MAIO 2º Etapa Expressa – Modalidade ON-LINE 13 / 14 

JUNHO 3º Etapa Expressa – Modalidade ON-LINE 10 / 11 

JULHO 4º Etapa Expressa – Modalidade ON-LINE 8 / 9 

AGOSTO 5º Etapa Expressa – Modalidade ON-LINE 12 / 13 

SETEMBRO 6º Etapa Expressa – Modalidade ON-LINE 9 / 10 

OUTUBRO 7º Etapa Presencial - Modalidade PLAY-OFF 14 / 15 

NOVEMBRO Evento de Entrega de Premiação 12 

 
 
a) As provas serão realizadas aos Sábados e Domingos, das 8h00 da manhã até às 18h00 da noite. 

 
b) É facultado ao Clube, realizar as provas de cada Etapa Expressa, em somente um dos dois dias, desde 

que, informe previamente seus atletas, e notifique a Comissão Técnica, para que seja divulgado no site. 
 

c) Os resultados, obrigatoriamente devem ser inseridos no site até às 18h00 do dia subsequente ao término 
das provas (segunda - feira até as 18:00 horas), sob pena de invalidade dos resultados.  

 
Qualquer impedimento de ordem técnica deverá ser informado imediatamente à Comissão Técnica. 

 
VI – Sistema de Pontuação 
 
• O sistema de pontuação adotado para o 13º CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS - 2017 é 

pautado no sistema de pontos corridos. 
 

• A contagem é aferida por simples somatória aritmética. 
 

• Para os efeitos de contagem de pontos e classificação no Ranking de Premiação, será computado os 4 
(quatro) melhores resultados obtidos nas provas oferecidas nas Modalidades Expressas, acrescido do 
resultado final da Prova “Play Off”, com “Peso 2 (dois)”, que será oferecida na Modalidade Presencial. 

 
• A participação na prova Final “Play Off”, é de presença obrigatória, para todos os atletas que desejem 

obter classificação no Ranking de Premiação. 
 

• O atleta ao participar das 6 (seis) Etapas Expressas, poderá descartar 2 (dois) de seus piores resultados, 
para efeitos de contagem de pontos. 

 
VII – Sobre a Interposição dos Recursos e Resultados Oficiais 
 

O atleta poderá a seu critério, quando se sentir prejudicado, em detrimento de algum fator relativo em 
decorrência da prova, ou à aferição dos resultados, interpor recurso destinado à Comissão Técnica: 
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a) a) O recurso será entregue ao Delegado responsável pelo clube, que encaminhará imediatamente para 
os Membros da Comissão Técnica; 

b)  
c) b) O recurso será julgado pelo órgão colegiado por maioria simples; 

 
c) A Comissão Técnica terá até 48 horas para se manifestar sobre o recurso, proferindo o julgamento 
final; 

d)  
e) d) O recurso, obrigatoriamente deverá: qualificar as partes; descrever a data e o local; apontar as 

possíveis irregularidades, narrar os fatos de direito, e sempre que possível apresentar o seu amparo 
legal; 
 
e) O recurso impreterivelmente deverá ser interposto até às 18:00 horas da Terça – Feira, dia 
subsequente ao prazo final para o lançamento dos resultados de cada Etapa, sob pena de invalidade; 
 
f) O juízo de admissibilidade do recurso fica condicionado ao pagamento da “Taxa Recursal”, no valor de 
R$ 60,00 (Sessenta Reais), que deverá ser recolhido pelo atleta, e entregue ao Delegado responsável, 
sob pena de inadmissibilidade do recurso; 
 
g) Se o recurso for julgado procedente, o Delegado imediatamente restituíra a “Taxa Recursal” ao Atleta; 
  
h) Se o recurso for julgado improcedente, o Delegado depositará a “Taxa Recursal”, que será revertida 
em favor do “Fundo de Gestão”. 
 
i) Diante da interposição de recursos, todos os resultados ficam suspensos, até ser proferido o 
julgamento final. 
 

• Dos Resultados Oficiais: 
 
Os resultados são considerados definitivos, quando: 
 
a) Inexistindo Recursos: A partir das 18:00 da Terça – Feira, subsequente ao último dia para efetuar o 

lançamento dos resultados de cada etapa; 
 
b) Existindo Recursos: Após decorrido o prazo de julgamento. 

 
 

f)  
VIII – Modalidades e Regras 
 
 Modalidades Ofertadas: 
 

MODALIDADE DISTÂNCIA TEMPO ALVO 

Carabina de Ar Comprimido, Mira Aberta, Cal. 4,5 mm 10 - MTS 15 MIN 02 

Carabina, Cal. .22 LR, Mira Aberta  25 - MTS 20 MIN 06 

Carabina Puma, Cal. 38 SPL, Mira Aberta  25 - MTS 20 MIN 06 

Pistola Cal. Permitido (exceto. 22 LR / Pistola 38 WC - 

WADCUTTER”), Mira Aberta, Com Cano até 5”  

10 - MTS 20 MIN 01 

Pistola / Revólver Cal. 22 LR, Mira Aberta, Com Cano de até 6” 25 - MTS 20 MIN 01 

Pistola Cal. Restrito .40 e .45, Mira Aberta, Com Cano de até 6”  25 - MTS 20 MIN 01 

Revólver Cal. 38 SPL, Mira Aberta, Com Cano de até 6”  25 - MTS 20 MIN 01 

Revólver Cal. Permitido até 38 SPL, (exceto .22), Mira Aberta, 

Com Cano de até 4”  

10 - MTS 20 MIN 01 

BENCHREST – Ar Comprimido / PCP, Cal. até 5,5 mm 25 - MTS 20 MIN 08 

BENCHREST – Cal. 22 LR 25 - MTS 20 MIN 08 
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TRAP AMERICANO 50 TIROS ~ ~ ~ 

 
• Todas as provas oferecidas nas modalidades de bala, obrigatoriamente deverão utilizar os Alvos da 

Empresa LCL Alvos. 
 
Site: http://www.alvos.com.br/produtos-01.html  
 
a) Carabina de Ar Comprimido, Calibre 4,5 mm, Mira Aberta, 10 metros, sem apoio, em 3 alvos olímpicos 

cód. 02 (LCL), em 15 minutos, sendo 15 disparos - 5 de ensaio (Não Obrigatórios - Centro Superior) e 
10 válidos para efeitos de contagem de pontos (5 disparos em cada centro). 
 

b) Carabina, Calibre 22 LR, Mira Aberta, 25 metros, sem apoio, em alvo de 3 centros cód. 06 (LCL), em 20 
minutos, sendo 25 disparos - 5 de ensaio (Não Obrigatórios - Centro Superior) e 20 válidos para efeitos 
de contagem de pontos (10 disparos em cada centro). 

 
c) Carabina, Calibre 38 SPL, Mira Aberta, 25 metros, sem apoio, em alvo de 3 centros cód. 06 (LCL), em 20 

minutos, sendo 25 disparos - 5 de ensaio (Não Obrigatórios - Centro Superior) e 20 válidos para efeitos 
de contagem de pontos (10 disparos em cada centro).  

 
d) Pistola, Calibre Permitido, (exceto 22 LR / 38 WC - WADCUTTER), com cano de até 5 Polegadas, Mira 

Aberta, 10 metros, sem apoio, em alvo de 1 centro cód. 01 (LCL), em 20 minutos, sendo 20 disparos 
válidos para efeitos de contagem de pontos (sem ensaio).   

 
e) Revólver / Pistola, Calibre .22 LR, com cano de até 6 Polegadas, Mira Aberta, 25 metros, sem apoio, em 

alvo de 1 centro cód. 01 (LCL), em 20 minutos, sendo 25 disparos, e computados os 20 melhores para 
efeitos de contagem de pontos 

 
f) Pistola, Calibre Restrito (.40 e .45), com cano de até 6 Polegadas, Mira Aberta, 25 metros, sem apoio, 

em alvo de 1 centro cód. 01 (LCL), em 20 minutos, sendo 25 disparos, e computados os 20 melhores 
para efeitos de contagem de pontos. 

 
g) Revólver, Calibre 38 SPL, com cano de até 6 Polegadas, Mira Aberta, 25 metros, sem apoio, em alvo de 

1 centro cód. 01 (LCL), em 20 minutos, sendo 25 disparos, e computados os 20 melhores para efeitos 
de contagem de pontos. 

 
h) Revólver, Calibre Permitido até 38 SPL, (exceto 22 LR), com cano de até 4 Polegadas, Mira Aberta, 10 

metros, sem apoio, em alvo de 1 centro cód. 01 (LCL), em 20 minutos, sendo 20 disparos válidos para 
efeitos de contagem de pontos (sem ensaio). 

 
i) BENCHREST: Carabina de Ar Comprimido / PCP, Calibre até 5,5 mm, com luneta, com apoio, 25 

metros, em alvo de 28 centros cód. 08 (LCL), em 20 minutos, sendo 25 disparos destinados à prova, um 
em cada centro inferior (abaixo da linha), os disparos destinados ao ensaio são livre e praticados em 
centros próprios (acima da linha superior).  

 
j) BENCHREST: Carabina, Calibre 22 LR, com luneta, com apoio, 25 metros, em alvo de 28 centros cód. 

08 (LCL), em 20 minutos, sendo 25 disparos destinados à prova, um em cada centro inferior (abaixo da 
linha), os disparos destinados ao ensaio são livre e praticados em centros próprios (acima da linha 
superior). 

 
k) As provas de Trap Americano serão realizadas conforme as regras da Liga Nacional de Tiro ao Prato. 

 
Site: https://www.tirobrasil.com.br/public/uploads/regulamento/regulamento-2017.pdf  
 
 

• Não é permitido o uso de bancadas, ou qualquer espécie de apoio ou suporte; - Exceto, ressalvado o 
uso, nas seguintes modalidades: 
 
a) BENCHREST: bancada e apoio, sendo obrigatoriamente, apoio dianteiro e traseiro separados;  
 
b) Ar comprimido, Calibre 4,5 mm, Papel 10 metros, na Categoria Júnior, somente para crianças de até 
12 anos. Podendo contar com a ajuda dos pais ou responsáveis para manuseio do equipamento. 
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• Tiros de Ensaio: os disparos efetuados a títulos de ensaio não são obrigatórios para os alvos que 

possuam centro próprio destinado somente para essa finalidade. 
 
IX – Sobre as Categorias e Classificação 
 

Cada modalidade será ofertada nas seguintes categorias: Sênior A; Sênior B; Sênior C; Damas; Júnior 
(masculino e feminino - juntos). 

 
 
Da Classificação e Suas Categorias: 
 

MODALIDADE CAT. C CAT. B CAT. A 

Carabina de Ar Comprimido, Mira Aberta, Calibre 4,5 mm Até 85 86 a 92 93 a 100 

Carabina, Calibre 22 LR, Mira Aberta  Até 180 181 a 192 193 a 200 

Carabina Puma, Calibre 38 SPL, Mira Aberta  Até 180 181 a 192 193 a 200 

Pistola Cal. Per. (exceto 22 LR / 38 WC - WADCUTTER), Mira 

Aberta, Com Cano até a 5”  

Até 160 161 a 185 186 a 200 

Pistola / Revólver Calibre 22 LR, Mira Aberta, Com Cano de até 6” Até 155 156 a 175 176 a 200 

Pistola Cal. Restrito (.40 e .45), Mira Aberta, Com Cano de até 6”  Até 155 156 a 185 186 a 200 

Revólver Calibre 38 SPL, Mira Aberta, Com Cano de até 6”  Até 155 156 a 175 176 a 200 

Revólver Calibre Permitido até 38 SPL, (exceto 22 LR), Mira 

Aberta, Com Cano de até 4”  

Até 160 161 a 185 186 a 200 

BENCHREST – Carabina - Ar Comprimido / PCP, Cal. até 5,5 mm Até 230 231 a 240 241 a 250 

BENCHREST – Carabina - Calibre 22 LR Até 230 231 a 240 241 a 250 

TRAP AMERICANO 50 TIROS  Até 40 41 a 45 46 a 50 

 
 

a) Para efeitos de classificação e reclassificação das categorias: 
 

- O atleta que estiver classificado em determinada categoria, a exemplo “categoria C” e obtiver por 2 
(duas) vezes nas Etapas Expressas – (On Line), pontuação com média de categoria superior, 
obrigatoriamente será reclassificado, subindo “migrando” para a categoria superior, neste exemplo 
“categoria B”:  

 
- A presente regra se aplica somente para as Etapas Expressas (On Line); 
 
- O primeiro resultado produzido pelo atleta ao ingressar no campeonato, será utilizado como parâmetro 
para estabelecer a sua classificação inicial; - “regra específica para novos atletas”; 
 
- Os resultados produzidos pelos atletas na edição anterior do campeonato, serão utilizados como 
parâmetro para estabelecer a classificação para a edição subsequente; - “regra específica para atletas 
veteranos”; 
 
- Inserida a segunda pontuação com média superior a categoria ao qual o atleta está adstrito, o sistema 
efetuará a reclassificação automática, no decurso da presente etapa;  

 
b) As categorias “Damas” e “Juniors” são classificadas pela somatória aritmética dos resultados.  

 
c) São considerados Atletas integrantes da “Categoria Junior”, aqueles com até 17 anos de idade, aferidos 

em (8/04/2017), na data inicial da primeira Etapa do Campeonato. 
 

d) Ao final do campeonato, os primeiros atletas classificados na categoria “C”, em todas as modalidades, 
serão compulsoriamente transferidos para a categoria “B” para a edição subsequente do campeonato.  
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X – Do Fundo de Premiação  
 

O Fundo de Premiação é composto exclusivamente com os valores oriundos do Repasse. 
 
O Fundo de Premiação é destinado a custear todas as despesas do Campeonato, tais como despesas 
ordinárias, medalhas e prêmios que serão distribuídos entre os participantes durante o 13º 
CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS – 2017. 
 
A distribuição do Fundo de Premiação será fracionada, de forma correspondente ao montante 
arrecadado por cada modalidade; ou seja, o valor arrecadado na modalidade “x”, fica condicionado a ser 
revertido em prêmios para a mesma modalidade “x”, que originou sua fonte de receita. 
 
- Confira: Tabela Anexa, Item XVII  
 
 

XI – Do Repasse  
 
O Repasse destinado a incorporar o Fundo de Premiação, deverá ser efetuado pelo Delegado 
responsável, até o 5º dia útil subsequente ao final de cada etapa, na seguinte conta bancária: 
  
Nome: Associação Brasileira de Atiradores de Precisão ABAP NUTO TILLI 
CNPJ/MF 12.816.268/0001-85 
  
BANCO DO BRASIL 
  
Agência 2417/1 
  
1-) Para CX. Eletrônico > c. Poupança 47.729/2 variação 51 
  
2-) Para TED > c. Poupança 510047729/2 
  
A inobservância do prazo estabelecido para efetuar o Repasse acarretará em multa de 20 %. 
 
O Clube que não efetuar o Repasse até a semana anterior, ao inicio da próxima Etapa, será excluído do 
13º CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS – 2017; - sem prejuízo aos seus atletas, que poderão 
prosseguir no campeonato, efetuando as provas nas instalações de outros clubes.  
 
 

XII – Sobre as Inscrições 
 
a) O valor da inscrição, na modalidade de “TRAP AMERICANO” será de R$ 70,00 (sendo R$ 60,00 para o 

clube; - e R$ 10,00 para o fundo de premiação). 
 
b) O valor da inscrição, nas modalidades de bala (Armas de Fogo) será de R$ 30,00 (sendo R$ 20,00 para 

o clube; - e R$ 10,00 para o fundo de premiação). 
 
c) O valor da inscrição, na modalidade de Ar Comprimido, Papel 10 metros será de R$ 30,00 (sendo R$ 

20,00 para o clube; - e R$ 10,00 para o fundo de premiação). 
 

- Nas categorias “Damas” e “Junior”, na modalidade de Ar Comprimido, Papel 10 metros, o valor das 
inscrições serão de R$ 20,00 (sendo R$ 15,00 para o clube; - e R$ 5,00 para o fundo de premiação).  

 
d) O valor da inscrição, nas modalidades de BENCHREST será de R$ 30,00 (sendo R$ R$ 20,00 para o 

clube; - e R$ 10,00 para o fundo de premiação). 
 

• Nas Etapas Expressas, as inscrições serão ilimitadas, o atleta poderá realizar quantas séries desejar. 
 
• No Play-Off, a Comissão Técnica, poderá estabelecer um número máximo de inscrições por atleta em 

cada modalidade.  
 
• Em todas as etapas, as inscrições “primárias” terão prioridade nos postos de tiro, sobre as reinscrições 

“secundárias”.  
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• As inscrições são de responsabilidade exclusiva dos atletas, e prioritariamente deverão ser feitas pelo 

site.   
 

Valores das Inscrições: 
 

MODALIDADE VALOR 
AR COMPRIMIDO – PAPEL 10 METROS – CATEGORIA “DAMAS E JUNIOR” R$ 20,00 
AR COMPRIMIDO – PAPEL 10 METROS – CATEGORIA SÊNIOR A, B, C, R$ 30,00 
BALA – TODAS AS CATEGORIAS R$ 30,00 
BENCHREST – TODAS: AR COMPRIMIDO / PCP / FOGO CIRCULAR R$ 30,00 
TRAP AMERICANO R$ 70,00 

 
 
XIII – Sobre as Provas 
 
Sobre os Comandos nas Provas de Balas: 
 
Os comandos nas provas de bala, obrigatoriamente deverão seguir este padrão:  
 
1-) Senhores atiradores aos seus postos. Iniciaremos as provas em 5 minutos.  
 
- O tempo poderá ser prorrogado, a critério do Árbitro de prova, para sanar eventuais problemas. 
 
2-) Vocês terão “XXX” minutos para realizarem a prova, e efetuarem “XXX” disparos. Todos prontos?  
 
3-) Atenção ! Ao meu comando iniciaremos as Provas. 
 
4-) Em Prova: – “Tempo”. 
 
5-) Resta 1 minuto para o término da Prova. 
 
6-) Senhores atiradores “Tempo”, Fim de Prova! Armas abertas sobre as bancadas! Não mexam nos 
equipamentos!  
 
 
Sobre Os Alvos: 
 
• Alvo Avariado:  

 
Se no decurso da prova, o alvo cair ou soltar, o atleta deverá comunicar imediatamente o juiz de prova.  
 
A prova não será interrompida, e prosseguirá normalmente para os demais participantes.  
 
O atleta será restituído com um novo alvo, colocado a sua disposição, na série subsequente, sem custas 
adicionais. 

 
• Alvo Com Mais Disparos Do Que o Permitido:  

 
Se no ato da contagem dos pontos, o juiz de prova observar a existência de mais disparos do que o 
permitido no regulamento, obrigatoriamente prosseguirá desta forma: 
 
Para cada disparo efetuado a mais, será anulado o disparo com a maior pontuação do alvo. 

 
• Alvo Com Disparos Cruzados: 

 
Se no decurso da prova, um atleta observar um disparo em seu alvo, que não tenha sido efetuado por 
ele, deverá imediatamente comunicar o juiz de prova. 

 
A prova não será interrompida, e prosseguirá normalmente para os demais participantes.  
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O atleta será restituído com um novo alvo, colocado a sua disposição, na série subsequente, sem custas 
adicionais. 
 
O juiz de prova, obrigatoriamente deverá orientar os demais atletas participantes do evento para que o 
fato não ocorra novamente. 
 

• Contagem dos Pontos: 
 
A contagem dos pontos se dará por simples somatória aritmética. 
 
Para efeitos de contagem dos pontos, primeiro somam-se os pontos, e posteriormente o números de “x”, 
que são válidos, somente para efeito de desempate.  
 
Exemplo:  
 
1º Classificado - 190 Pontos, com 5 X 
2º Classificado - 190 Pontos, com 2 X 
 
Importante: Se o disparo adentrar “beliscar” o perímetro da linha, ainda que não a tenha rompido 
totalmente, obrigatoriamente contar-se-á o ponto maior. 
 
Critério de Desempate: nas provas de carabina, pistola, revólver será o maior nº de “x”, a seguir o maior 
nº de 10, de nº 9, de nº 8, e assim sucessivamente até o nº 1, “se houver”.  
 

• Técnicas Para Aferimento dos Alvos: 
 
1-) Primeiramente, conte os disparos contidos no alvo e veja se as quantidades estão corretas de 
acordo com a modalidade;  
 
2-) Depois: 
 
- Se houver disparos efetuados a título de ensaio, pegue uma caneta e marque-os com um círculo em 
sua volta. Depois de selecionados descarte-os; 
 
- Se houver disparos duvidosos próximos à linha, coloque o Plug “Contador” e verifique a sua 
pontuação, pegue uma caneta, puxe uma seta “desenhe” e indique ao lado o valor atribuído; 
 
- Se houver um furo com mais de um disparo, pegue uma caneta, puxe uma seta “desenhe” e indique 
ao lado as quantidades de disparos;  
 
3-) Após solucionar todos as etapas anteriores, inicie o processo de contagem dos pontos;  
 
- Se no decorrer do aferimento, o centro do alvo “miolo” tiver muitos disparos agrupados, uns sobre os 
outros, dificultando a leitura, recomenda-se colocar um alvo virgem “novo” por baixo, utilizando-o como 
referência. 
 
- Finalize marcando no canto superior os pontos e a quantidades de “X”. 
 

• Armazenamento dos Alvos: 
 
Os alvos obrigatoriamente deverão ser armazenados até o final do campeonato. 
 
Os alvos deverão ser organizados por etapas e dispostos por categoria. 
 
A Comissão Técnica, aleatoriamente, poderá solicitar os alvos para simples conferência. 
 

• Suporte e Altura Dos Alvos: 
 
Os alvos obrigatoriamente deverão seguir o padrão da ISSF – International Shooting Sport Federation. 
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Segundo a norma internacional, os alvos obrigatoriamente deverão ter suas alturas fixadas entre 1.40 
metros a 1.50 metros, considerando a distância do nível do solo (pé do atleta) até o centro do alvo. 
 
Recomenda-se usar o alvo de 1 centro (Código 01 – LCL) para aferir corretamente a altura.  
 
Suporte: Recomenda-se utilizar uma placa de madeira (compensado), na medida de 55 cm x 55 cm, 
sendo afixada por presilhas, na moldura do suporte do alvo, visando proteger corretamente o papel, 
evitando que o vento curve-o ou solte-o.  
 
Site: http://www.issf-sports.org/  
 
Regulamento: http://www.issf-sports.org/documents/rules/2017/ISSFRuleBook2017-1stPrintV1.1-
ENG.pdf  
 

• É Expressamente Proibido: 
 
A presença de pessoas estranhas às provas, nos boxes e postos de tiro; 
 
O uso de equipamentos estranhos à competição; 
 
Comunicar-se em voz alta, com o juiz, árbitro, fiscal de prova, ou demais participantes do evento; 
 
Conversar no decorrer das provas; 
 
Circular nas dependências do clube com as armas expostas; - os equipamentos obrigatoriamente 
deverão ser transportados dentro de malas e estojos fechados; 
 

• É Obrigatório: 
 

O uso de equipamentos de segurança. 
 

 
XIV – Sobre a Documentação 
 
a) Somente poderão participar do 13° CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS – 2017, os atletas que 

estiverem em posse de seus documentos particulares, e dos respectivos equipamentos, todos válidos: 
“Certificado de Registro – CR”, “Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF”, e com as “Guias de Tráfego 
– GT”. 
 

b) As autoridades que possuam Porte Funcional de Arma de Fogo, não necessitam dos documentos contidos no 
parágrafo anterior, desde que amparados pela apresentação da Carteira Funcional; 

 
- Para efeito de fiscalização os Clubes deverão guardar uma cópia da Carteira Funcional e do Porte Funcional 
de Arma de Fogo. 

 
c) Menores de idade, somente poderão participar do 13º CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS – 2017, nas 

modalidades que utilizam Armas de Fogo, com Autorização Judicial; - sendo obrigatório o acompanhado dos 
pais, ou responsável para todas as modalidades. 
 

XV - Dos Equipamentos, Características Técnicas e seus Acessórios  
 
As características técnicas dos equipamentos serão aferidas com base nas informações técnicas, emitidas 
no catálogo do produto, fornecido pelo fabricante.  
 

É Expressamente Proibido: 
 
a) O uso de armas olímpicas;  
 
b) O uso dos seguintes acessórios: a) freio de boca, ou contra peso de cano; b) bandoleira; c) luva de tiro; d) 

botas de tiro; e) jaqueta de tiro;  
 



CAMPEONATO  
REGIONAL CBC TAURUS  

2017 

www.regionalcbctaurus.com.br 
 

c) O uso de dióptro ou lunetas; ou qualquer sistema de pontaria que altere as características originais das 
armas; ou que não sejam constituídos de alça, massa e túnel de mira;  
– Exceto, ressalvado o uso de sistemas ópticos “lunetas” para as modalidades de BENCHREST. 

 
d) O uso de “Grip ou Pistol Grip” envolventes, ou com apoio de punho “empunhadura” saliente; 

 
e) O uso de soleiras tipo “Garfo”, que adentrem a cavidade interna da axila; 

 
f) O uso de calculadoras ou qualquer artefato visando à manipulação dos resultados;  

- Exceto, ressalvado o uso de “Cronômetro” para aferir a decorrência do tempo de prova; e o uso de “Luneta 
de Espotagem”, para efetuar a correção dos disparos; 

 
É Permitido:  

 
a) O uso de carabinas de pressão com sistema de propulsão por pistão ou mola.  
 
b) O uso de carabinas de pressão: a) com cano fixo, e com sistema de acionamento indireto por alavanca 
independente; b) com cano basculante “Break Barrel”, e com sistema de acionamento por alavanca direta. 
 
XVI – Sobre o Site 
 
O site, registrado no endereço eletrônico http://www.regionalcbctaurus.com.br/, será de manutenção da 
Empresa Shooting House, sob responsabilidade do Sr. Felipe Karpstein, no valor anual de R$ 8.620,00 (Oito 
Mil e Seiscentos e Vinte Reais). 
 
Para suporte - Telefones: 
 
a) Felipe Karpstein: (42) 99139 - 1100 (Celular / Whats) 
 
- Skype: felipekarpstein 
 
b) Jean Olenka: (42) 99918 - 8275 (Celular / Whats) 
 
- Skype: suporte_7984 
 
c) Renan Blecha: (42) 99906 - 0708 (Celular / Whats) 
 
- Skype: renanblecha 
 
Para suporte: - email: suporte@shootinghouse.com.br 
 
Site da empresa: https://www.shootinghouse.com.br/  
 
 
 
XVII – Sobre a Premiação 
 

• Das Medalhas: 
 
Serão condecorados, com medalhas, em todas as etapas, os atletas nas seguintes classificações: 
 
1º ao 3º classificado nas categorias Sênior: “A”, “B”, “Damas” e “Junior”.  
1º ao 5º classificado na categoria “C”. 
 
As medalhas deverão ser entregues na Etapa subsequente. 
 

• Da Distribuição do Fundo de Premiação 
 

A distribuição do Fundo de Premiação será nas seguintes proporções: 
 
Para as Categorias Sênior “A”, “B” e “C”: 
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CATEGORIA A % 
  
1º Classificado 15 % 
2º Classificado 13 % 
3º Classificado 12 % 
  

CATEGORIA B  
  
1º Classificado 11 % 
2º Classificado 10 % 
3° Classificado 9 % 
  

CATEGORIA C  
  
1º Classificado 8 % 
2º Classificado 7 % 
3º Classificado 6 % 
4º Classificado 5 % 
5º Classificado 4 % 
 

Para as Categorias “Damas” e “Junior”: 
 

CATEGORIA % 
  

1º Classificado  43 % 
2º Classificado 33 % 
3º Classificado 24 % 

 
 

• Do Clube e da Equipe Campeã: 
 
O atleta ao se cadastrar no site deverá selecionar o clube ao qual deseja representar. 
 
A Equipe Campeã, será formada pela somatória aritmética, de todas as 11 (onze) modalidades ofertadas, 
considerando os 3 (três) melhores resultados definitivos (Após a Play Off), obtidos pelo clube em cada uma das 
modalidades. 
 
O Clube ao qual a Equipe Campeã representar será condecorado com troféu. 
 
 

• Entrega da Premiação: 
 
Os prêmios e os troféus serão entregues na Festa de Premiação / Confraternização.  
 
A presença dos atletas é obrigatória para a retirada dos prêmios.  
 
Os prêmios não retirados serão revertidos em favor do Fundo de Premiação, sendo distribuídos na edição 
subsequente do Campeonato. 
 
A Festa de Confraternização será custeada mediante taxa de adesão. Menores de 12 anos são isentos da taxa 
de adesão. 
 
Obrigatoriamente, cada clube deverá enviar um representante para a Festa de Premiação / Confraternização. 
 

• PRÊMIOS CBC TAURUS:  
 
Os prêmios doados são exclusivamente de responsabilidade das empresas patrocinadoras: Companhia 
Brasileira de Cartucho – CBC e TAURUS Forjas do Brasil. 
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Para este calendário teremos um investimento de aproximadamente R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco 
mil reais). 
 
Escalonamento das Provisões: 
 
R$ 102.017,00 - Produtos CBC; 
R$ 48.000,00 - Produtos TAURUS; 
R$ 8.620,00 - Novo Site; 
R$ 1.350,00 - Aquisição do Banco de Dados do Antigo Sistema; 
R$ 4.000,00 - Valor Provisionado Para os Troféus de Premiação; 
R$ (+) - Material de Marketing e Divulgação; 
 
Descrição Dos Produtos: 
 

PRODUTOS CBC – DESTINADO P/ PREMIAÇÃO 
 
17 (Dezessete) - Carabinas de Pressão CBC 4,5 mm 
17.000 (Dezessete Mil) - Chumbinhos CBC Calibre 5,5 mm 
51.000 (Cinquenta e Um Mil) - Cartuchos CBC Calibre 22 LR 
20.400 (Vinte Mil e Quatrocentos) – Estojos CBC Calibre 38 SPL 
5.100 (Cinco Mil e Cem) – Estojos CBC Calibre .380 Auto 
8.500 (Oito Mil e Quinhentos) – Cartuchos CBC Calibre 12 – 7 1/2 
 

PRODUTOS CBC – TAURUS – DESTINADOS P/ SORTEIO 
 

2 (Dois) - Rifle 22 LR - CBC 
1 (Um) - Revólver 22 LR - TAURUS 6" 
1 (Uma) - Carabina Puma 38 SPL - TAURUS 
1 (Uma) - Pistola 45 ACP - TAURUS 
1 (Um) - Revólver 38 SPL - TAURUS 6" 
1 (Um) - Revólver 38 SPL - TAURUS 4" 
1 (Uma) - Pistola .380 Auto - TAURUS 
2 (Duas) Carabina de Pressão - CBC 
Mais 2 Armas a Escolha da Comissão Técnica 

 
TOTAL: 12 ARMAS  

 
 

• Regras Específicas Para a Premiação / Sorteio: 
 
 

As Munições e Estojos serão distribuídos nas seguintes proporções: 
 

MODALIDADE QUANTIDADE 
 Carabina de Ar Comprimido, Mira Aberta, Calibre 4,5 mm  17 Unidades – Carabina de Pressão 

4,5 mm 
 Carabina, Calibre 22 LR, Mira Aberta   17.000 Unidades – Cartucho 22 LR 
 Carabina Puma, Calibre 38 SPL, Mira Aberta   5.100 Unidades – Estojo 38 SPL 
 Pistola Cal. Per. (exceto 22 LR / 38 WC - WADCUTTER), Mira 
Aberta, Com Cano até a 5”  

 8.500 Unidades – Estojo .380 Auto 

 Pistola / Revólver Calibre 22 LR, Mira Aberta, Com Cano de 
até 6” 

 17.000 Unidades – Cartucho 22 LR 

 Pistola Cal. Restrito (.40 e .45), Mira Aberta, Com Cano de até 
6”  

 5.100 Unidades – Estojo 38 SPL 

 Revólver Calibre 38 SPL, Mira Aberta, Com Cano de até 6”   5.100 Unidades – Estojo 38 SPL 
 Revólver Calibre Permitido até 38 SPL, (exceto 22 LR), Mira 
Aberta, Com Cano de até 4”  

 5.100 Unidades – Estojo 38 SPL 

 BENCHREST – Carabina - Ar Comprimido / PCP, Cal. até 5,5 
mm 

 17.000 Unidades – Chumbinho 5,5 
mm 

 BENCHREST – Carabina - Calibre 22 LR  17.000 Unidades – Cartucho 22 LR 
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 TRAP AMERICANO 50 TIROS   8.500 Unidades – Cartucho 12 7 1/2 
 
 
 

Regras Para o Sorteio: 
 
Serão destinadas para sorteio, 11 (Onze) armas, sendo uma para cada modalidade ofertada; - conforme as 
especificações contidas na tabela abaixo.  
 
Concorrerá ao sorteio somente os atletas que participarem de 4 (Quatro) Etapas Expressas – On Line, na 
respectiva modalidade. 
 
• Será destinada para sorteio, 1 (Uma) arma, dentre os atletas participantes da Etapa Final - Play Off; - 

(Arma - Modelo a Ser Escolhido Pela Comissão Técnica). 
 

 
MODALIDADE  ARMAMENTO 

 Carabina de Ar Comprimido, Mira Aberta, Calibre 4,5 mm Carabina de Pressão - CBC 
 Carabina, Calibre 22 LR, Mira Aberta  Rifle 22 LR - CBC 
 Carabina Puma, Calibre 38 SPL, Mira Aberta  Carabina Puma 38 SPL - 

TAURUS 
 Pistola Cal. Per. (exceto 22 LR / 38 WC - WADCUTTER), Mira Aberta, 
Com Cano até a 5”  

Pistola .380 Auto - TAURUS 

 Pistola / Revólver Calibre 22 LR, Mira Aberta, Com Cano de até 6” Revólver 22 LR - TAURUS 6" 
 Pistola Cal. Restrito (.40 e .45), Mira Aberta, Com Cano de até 6”  Pistola 45 ACP - TAURUS 
 Revólver Calibre 38 SPL, Mira Aberta, Com Cano de até 6”  Revólver 38 SPL - TAURUS 6" 
 Revólver Calibre Permitido até 38 SPL, (exceto 22 LR), Mira Aberta, 
Com Cano de até 4”  

Revólver 38 SPL - TAURUS 4" 

 BENCHREST – Carabina - Ar Comprimido / PCP, Cal. até 5,5 mm Carabina de Pressão - CBC 
 BENCHREST – Carabina - Calibre 22 LR Rifle 22 LR - CBC 
 TRAP AMERICANO 50 TIROS  1 Armas CBC / TAURUS a 

Escolha da Comissão Técnica 
ETAPA FINAL - PLAY OFF  1 Armas CBC / TAURUS a 

Escolha da Comissão Técnica 
 
 

a) Os prêmios “Armas e Munições” serão entregues na forma de títulos “Vouchers”.  
 
b) Os atletas premiados serão responsáveis por efetuarem todo o processo de Autorização Para 
Aquisição de Produtos Controlados perante o Exército Brasileiro - EB, recolhendo suas custas “Taxas” e 
arcando com todas as despesas inerentes ao processo. 

 
c) As Armas são prêmios personalíssimos e intransferíveis, sendo obrigatoriamente faturadas em nome 
dos Atletas contemplados.  

 
 
XVIII – Regras Específicas Para o Play Off 
 

A Comissão Técnica definirá o clube (local) que sediará o Play Off, pautando-se na qualidade da 
infraestrutura oferecida: 
 
a) Postos de tiros, bancadas, iluminação, suportes dos alvos, pedanas de Trap; 

 
b) Área de alimentação, sanitários e estacionamento; 

 
c) Localização geográfica e acessibilidade; 
 
• A Comissão Técnica poderá estabelecer um número máximo de inscrições por atleta em cada 
modalidade. 

 
XIX - Disposições Finais e Transitórias 
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O presente regulamento é de observância obrigatória, e será aplicado integralmente. 
 
Diante de algum fato superveniente, não amparado pelo regulamento, a Comissão Técnica julgará o fato, e 
decidirá pautada na boa fé objetiva, e nos princípios gerais do esporte. 
 
É Expressamente Proibido: 
 
O uso de bebidas alcoólicas nas áreas de tiros; 
 
O consumo de bebidas alcoólicas, por parte dos atletas, antes e durante as provas; 
 
A circulação de pessoas nas pistas de tiros, ressalvado os organizadores do evento; 
 
• O Clube poderá ser advertido, suspenso, ou expulso do Campeonato, mediante a prática de ação, 

omissão, fraude ou dolo, que atente contra o regular desenvolvimento do Campeonato. 
 

• O Atleta poderá ser advertido, suspenso, ou expulso do Campeonato, mediante a prática de ação, 
omissão, fraude ou dolo, que atente contra o regular desenvolvimento do Campeonato. 

 
• A Comissão Técnica poderá efetuar diligências para acompanhar o desenvolvimento do Campeonato. 

 
 

A Comissão Técnica agradece o voto de confiança e deseja a todos os atletas um excelente Campeonato. 
 
 
 
 
 


