
 

 FEDERAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FTERJ  

 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUELO 20 SEGUNDOS E DUELO LIGHT E 

SNUB 2020 

  

1- FINALIDADE:  

 

- Definir e regulamentar o Campeonato Estadual de 2020 no âmbito da FTERJ, bem  

como o regulamento da modalidade.  

 

2- MODALIDADE:  

 

- Duelo 20 segundos e Duelo Light e Snub. 

 

3- REGRAS:  

 

- Serão adotadas as mesmas regras, categorias, classes e premiação, conforme definido pela 

Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, no âmbito nacional, exceto com relação ao item 5, 

ora modificado,  sem reentrada e ensaio  com 5 tiros em 20 segundos. No caso específico do 

Snub, calibre 38,  não será permitido cano com mais de 2 polegadas. 

4- PREMIAÇÃO  

 

As premiações das etapas se darão dentro do seguinte critério: 

- Para as etapas, incluindo a final presencial, serão distribuídas medalhas do 1º ao 3º lugares, 

caso haja pelos menos quatro competidores na Prova. Havendo somente  três, serão 

distribuídas medalhas para os dois primeiros colocados. Havendo somente dois competidores, 

somente o vencedor receberá medalha. O fato de não receber medalha não alija o Atirador da 

classificação final. A entrega das medalhas se dará na etapa seguinte. 

 

5- CAMPEONATO:  

 

O campeonato será composto por 5 (cinco) etapas, sendo 4 (quatro) etapas on-line e a etapa 

final presencial obrigatória: 

Os atletas poderão se inscrever  em somente uma série de cada disciplina (pistola calibre 

maior, pistola calibre menor, revolver calibre maior, revolver calibre menor)de  

O Campeão Estadual será o atleta que obtiver o maior nº de pontos com a soma  de 2 (duas) 

etapas on-line de maior pontuação, mais a etapa final com peso 2 (dois), cuja presença será 

obrigatória. 

O critério de desempate será a melhor pontuação das series da final. Persistindo o empate, 

será considerada a melhor serie das etapas on-line. Persistindo, ainda, o empate, será 



declarado Campeão Estadual os dois primeiros colocados. O mesmo critério vale para para 

classificação dos segundo e terceiro lugar. 



6- CALENDÁRIO:  

 

- Divulgadas no Calendário que se encontra no site da FTERJ. Ficará a cargo do Clube filiado 

determinar se as provas serão no sábado e/ou domingo, determinando também o horário de 

início das mesmas.  

 

 

7- PENALIDADES  

 

O Atirador poderá recorrer quando houver discordância entre o mesmo e a organização da 

Prova. Para tal, o mesmo deverá enviar e-mail à FTERJ, até às 12 horas da terça feira após a 

realização da Prova. Para a análise do recurso será cobrada uma taxa, não restituível em caso 

de não acolhimento do recurso, de R$ 100,00, a ser depositada na conta da FTERJ (acima 

informada), cujo comprovante deverá estar anexado ao e-mail. Os alvos das Provas deverão 

ser guardados até as 16 horas da terça feira seguinte ao fim de semana de realização das 

provas. 


