
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

DA POLÍCIA CIVIL DE AVARÉ 
 

CLUBE E ESCOLA DE TIRO E CAÇA 

COMPORTAMENTO DEFENSIVO 
 

1º CAMPEONATO DE TIRO NOTURNO DE PRECISÃO 

“Investigador José Eduardo Rodrigues da Costa” 

O campeonato é organizado pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICIA CIVIL DE AVARÉ e pelo 
CLUBE E ESCOLA DE TIRO E CAÇA COMPORTAMENTO DEFENSIVO 
 

Todas as dúvidas e ocorrências não contempladas no presente regulamento serão dirimidas pelos 
Diretores de Prova: 
Marcelo Franzolin – AFPCA 
Fábio Eustáquio – CETCCD 
Júlio Cesar de Souza – Atleta Atirador 
 

Todas as provas das modalidades serão regidas por este regulamento. 
 

Somente poderão participar os sócios que estiverem em dia com as mensalidades dos clubes 
organizadores da competição e os atletas convidados. 
 

É expressamente PROIBIDO o consumo de bebidas alcoólicas durante a realização do campeonato. 
 
 

ETAPAS 
 

O campeonato de tiro noturno de precisão será realizado em 6 etapas nas datas de 06/07, 20/07, 03/08, 
17/08, 31/08 e 17/09 de 2016, no horário das 18h00min ás 23h30min. 
 

Destas etapas, 2 serão de descartes, aquelas em que o atleta obtiver os piores resultados ou que não 
tenha participado. O somatório dos resultados das outras 4 etapas resultará no ranking de classificação 
dos atletas. 
 

A etapa do dia 17/09, excepcionalmente, começará as 10h00min e se encerrará às 15h30min, onde será 
feita a apuração final dos resultados e a entrega das premiações. 
 

O Ranking de Classificação dos Atletas será divulgado, na semana seguinte de cada etapa, nos sites dos 
clubes organizadores. 
 

 

INSCRIÇÕES 
 

O valor das inscrições de todas as modalidades será de: 
 

ASSOCIADOS - Policial Civil 
Isento 
 

ASSOCIADOS - AFPCA e CETCCD 
R$ 20,00 cada  
R$ 50,00 para o pacote com 3 inscrições 
R$ 90,00 para o pacote com 6 inscrições 
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NÃO ASSOCIADOS 
R$ 30,00 cada  
R$ 70,00 para o pacote com 3 inscrições  
R$ 120,00 para o pacote com 6 inscrições  
 

O Policial Civil associado á AFPCA que não for utilizar a própria munição, poderá, nos dias das provas, 
adquirir do Comportamento Defensivo e terá o valor subsidiado pela AFPCA em 50%.  
 

Os pacotes de inscrições não serão fracionados, deverão ser adquirido em sua totalidade. 
O atleta que adquiriu uma ou duas inscrições pelo preço avulso e depois resolve adquirir mais uma, 
totalizando o número do pacote, não terá direito a redução do valor da inscrição, no caso, a terceira 
inscrição sairá ao preço normal. Assim como, se o atleta adquirir o pacote com três inscrições e depois 
resolver adquirir mais três, o valor não será o mesmo do pacote com seis inscrições e sim o do pacote 
com três inscrições. 
 

As inscrições poderão ser realizadas antecipadamente na sede dos clubes organizadores e terão um 
desconto de 10% se realizadas até um dia antes de cada etapa. 
 

No dia da realização das provas, as inscrições serão feitas diretamente no estande da AFPCA somente no 
horário das 18h00min as 22h00min. 
 

Somente participarão das provas os atletas que efetuarem as inscrições até o horário limite de 
22h00min, após esse horário não mais serão permitidos as inscrições. 
 

Na etapa do dia 17/09 o horário de inscrições será das 10h00min até o horário limite de 13h00min, em 
razão da apuração final e da entrega das premiações. 
 

Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 
 

1 – CR (Certificado de Atirador); 
2 – Guia de tráfego das armas a serem utilizadas nas provas; 
3 – Documento de identidade ou equivalente 
 
No ato da inscrição será entregue ao participante o alvo correspondente á categoria inscrita, que estará 
assinada pelos diretores de prova, devendo o atleta atirador assiná-lo no ato do seu recebimento. Caso 
a inscrição seja feita antecipadamente, o atleta atirador deverá apresentar o comprovante para a 
retirada do respectivo alvo. 
 
O alvo será identificado com o nome do atleta atirador, a modalidade e a distância em que ficará o alvo. 
O árbitro da prova ou seu assistente identificará o alvo com o respectivo número da cabine ocupada 
pelo atleta atirador, para uma melhor identificação do alvo em que se efetuarão os disparos. 
 

 
PREMIAÇÃO 

 

A premiação se dará com base no ranking de classificação dos atletas, sendo premiados do 1º ao 5º 
colocado.  
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MODALIDADES 
 
 

TIRO DE PRECISÃO A 10 METROS 
 

ARMAS PERMITIDAS 
 

REVOLVER 
Calibre Permitido até 38spl, exceto os de calibre 22, com Cano de até 4” polegadas e com Mira Aberta 
  

PISTOLA 
Calibre Permitido, exceto os de calibre 22, com Cano até 5 ½"polegadas e com Mira Aberta. 
Calibre Restrito, com Cano até 5"polegadas e com Mira Aberta. 
 

 
 

REGRAS 
 
 

Todos os tiros serão dados em pé. 
Todas as provas terão a duração de 10 minutos. 
 
01 - Revólver de Calibre Permitido até 38spl, exceto o calibre 22lr, com cano de até 4 Polegadas e com 

Mira Aberta, sem apoio, em alvo de 1 centro, sendo efetuado no máximo de 20 disparos, sem tiros 

ensaio. 
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02 – Pistola de Calibre Permitido, exceto o calibre 22lr, com cano de até 5 ½ Polegadas e com Mira 

Aberta, sem apoio, em alvo de 1 centro, sendo efetuado o máximo de 20 disparos, sem ensaio.   

 

 
 

 

03 – Pistola de Calibre Restrito, com cano de até 5” Polegadas e com Mira Aberta, sem apoio, em alvo 

de 1 centro, sendo efetuado no máximo de 20 disparos, sem ensaio.  
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TIRO DE PRECISÃO A 25 METROS 
 
 

ARMAS PERMITIDAS 
 
 

REVOLVER 
Calibre permitido 38spl, com Cano de até 6” Polegadas e com Mira Aberta. 

PISTOLA 
Calibre Restrito, com Cano de até 6”polegadas e com Mira Aberta. 

CARABINA 
Carabina Calibre 22lr, com Mira Aberta. 
Carabina Puma Calibre 38spl, com Mira Aberta. 

 
REGRAS 

 
Todos os tiros serão dados em pé. 
Todas as provas terão a duração de 10 minutos. 
 

 

01 – Revólver de Calibre permitido 38spl, com cano de até 6 Polegadas e com Mira Aberta, sem apoio, 

em alvo de 1 centro , sendo efetuado no máximo de 25 disparos, e serão computados os 20 melhores 

disparos para efeitos de contagem de pontos e descartados os 05 piores disparos.  
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02 – Pistola de Calibre Restrito, com cano de até 6 Polegadas e com Mira Aberta, sem apoio, em alvo de 

1 centro , sendo efetuado no máximo de 25 disparos, e serão computados os 20 melhores disparos para 

efeitos de contagem de pontos, descartando os 05 piores disparos.   

 

 

 

 

03 – Carabina de Calibre 22lr, com Mira Aberta, sem apoio, em alvo de 3 centros , sendo efetuado, no 

máximo, 25 disparos onde os 05 primeiros disparos serão de ensaio no alvo de Centro Superior, 10 

disparos, no máximo, no alvo de Centro Inferior Esquerdo e 10 disparos, no máximo, no alvo de Centro 

Inferior Direito. Será válida para efeitos de contagem de pontos a soma dos 10 disparos no alvo de 

centro inferior esquerdo e dos 10 disparos no alvo de centro inferior direito. 
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04 – Carabina de Calibre 38spl, com Mira Aberta, sem apoio, em alvo de 3 centros , sendo efetuado, no 

máximo, 25 disparos onde os 05 primeiros disparos serão de ensaio no alvo de Centro Superior, 10 

disparos, no máximo, no alvo de Centro Inferior Esquerdo e 10 disparos, no máximo, no alvo de Centro 

Inferior Direito. Será válida para efeitos de contagem de pontos a soma dos 10 disparos no alvo de 

centro inferior esquerdo e dos 10 disparos no alvo de centro inferior direito.  

 

 

 

 

 

REGRAS GERAIS 

PROVAS 
 

Comandos nas Provas 
 

Os comandos nas provas serão dados somente pelo ÁRBITRO e serão:  
1 - Senhores atiradores aos seus postos. Iniciaremos as provas em “X” minutos. 
2 - Vocês terão 10 minutos para realizarem a prova, e efetuarem “X” disparos. Todos prontos? 
3 - Atenção! Ao sinal da campainha iniciar a Prova. 
4 - Durante a prova será dado alerta de 5 minutos e de 1 minuto restantes para o término da prova. 
5 - Atenção ao término do tempo e ao sinal da campainha, FIM DA PROVA. Senhores atiradores, armas 
abertas sobre as bancadas! Não mexam nos equipamentos. 
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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. Ao atleta será 
restituído um novo alvo, e participará da prova subsequente, sem custas adicionais.     
  
 

 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. Ao atleta será restituído um novo alvo, e participará da 
prova subsequente, sem custas adicionais. O juiz de prova 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 
 
O critério de desempate em todas as provas 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”. Persistindo o empate será avaliado o melhor 

agrupamento. 
 

Se no ato da contagem dos pontos, se observarem a existência de mais disparos no alvo do que o 
permitido no regulamento, obrigatoriamente, para cada disparo efetuado a mais, será anulado o 
disparo com a maior pontuação do alvo e será descontado ainda 2 (dois) pontos para cada disparo 
efetuado a mais, no resultado final da prova em que estiver participando. 
 

Os alvos ficarão armazenados até o final do campeonato para dirimir possíveis dúvidas. 
 

Após a divulgação dos resultados das provas, o atleta que não concordar com a sua pontuação, poderá 
solicitar a revisão da contagem de pontos, através de recurso, por escrito, dirigido a direção de prova. 
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Equipamentos, Características Técnicas e seus Acessórios 
 

As características técnicas dos equipamentos serão aferidas conforme abaixo: 
 

É expressamente proibido: 
 

01 - O uso de armas olímpicas 
02 - freio de boca, ou contra peso de cano;  
03 - bandoleira;  
04 - luva de tiro;  
05 - botas de tiro;  
06 - jaqueta de tiro; 
07 - O uso de dióptro ou lunetas; ou qualquer sistema de pontaria que altere as características originais 
das armas e que não sejam constituídos de alça, massa e túnel de mira.                                                                                                                                                                           
08 - O uso de “Grip ou Pistol Grip” envolventes, ou com apoio de punho “empunhadura” saliente;  
09 - O uso de soleiras tipo “Garfo”, que adentrem a cavidade interna da axila;                                                                                                                  
10 - Apoiar de qualquer forma na bancada ou nas laterais da cabine; 
11 – Agachar-se, sentar-se, ou qualquer outra posição que não seja em pé. 
12 - Outra pessoa entrar na cabine, durante a realização da prova sem a permissão do árbitro, mesmo 
que só para conversar com o atirador. 
13 – Receber qualquer tipo de orientação, em relação á posição dos disparos no alvo, do público que 
estiver assistindo a realização da prova. 
 

Obs. - se for constatado que o atleta violou quaisquer dos itens acima, pode ocorrer a desclassificação 
da prova em que estiver participando. Se o fato ocorrido for considerado grave, pelos diretores de 
prova, o atleta poderá ser excluído do campeonato. 
 

É permitido: 
 

1 - O uso de “Cronômetro” para aferir a decorrência do tempo de prova; 
2 - O uso de “Luneta de Espotagem”, para efetuar a correção dos disparos; 
3 – Apoiar-se em qualquer parte do próprio corpo. 


