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1. Tiro de fuzil 

A Federação de Tiro Esportivo do Estado do Rio de Janeiro (FTERJ) adota como 

premissa básica regulamentar todas as provas de Tiro de Fuzil, o mais próximo possível 

da regulamentação original da National Rifle Association dos Estados Unidos (NRA). 

Assim sendo e por princípio, qualquer necessidade de esclarecimento ou 

complementação quanto a interpretação deste regulamento deverá ser utilizado o NRA 

Rule Book no seu original. De acordo com as regras da NRA, a coletânea de 

regulamentações e condutas funcionam em ambas as formas, ou seja, separadamente ou 

em conjunto com as regras das competições da NRA Long Range. Em todos os casos 

aonde regras específicas não forem atribuídas nesta regulamentação, as regras do High 

Power Rifle e de suas competições deverão ser utilizadas e podem ser encontradas nos 

seguintes endereços eletrônicos: 

https://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/RuleBooks/HPR/hpr-book.pdf 

http://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/rules/rul_hpr_16.pdf 

No caso de dúvida, a FTERJ contatará a NRA diretamente para dirimir eventuais 

esclarecimentos forem necessários. 

As disciplinas têm como base o tiro de precisão com o uso de armas longas raiadas de 

fogo central, requerendo técnicas apuradas de tiro quanto a visada, respiração, puxada 

de gatilho, leitura das condições ambientais, armas, munição, recarga, acessórios, com o 

foco no requisito da precisão pura. 

As armas longas raiadas mais utilizadas são das marcas: Mauser, CZ BRNO, 

Remington, Winchester, Rossi, Ruger, Savage, Borden, BAT Machine, Badger, Kelbly, 

Stiller, Accuracy International, FN, Sauer, Beretta, Dakota, Heckler & Koch, Sako, 

Tikka, Heym, SIG, Kimber, Browning, Marlin, Anschutz, Krico, Howa, Weatherby, 

Parker-Hale, Steyr-Mannlicher, Blaser, Walther, Nesika, Surgeon, Hart, Tanner, 

Norinco, Blazer, Gruenig & Elmiger, Anschutz, dentre outras. 

Os calibres mais usados atualmente são: 308 Winchester, .223 Rem, 6mmBR, .284 Win, 

6,5-243 Win, 22 PPC, 22BR, .222 Remington, 6 PPC, 260 Remington, 6,5x47 Lapua, 

6,5 Creedmoor, 7-08 Remington, 7x57 Mauser, 7 Remington Mag, 7mmBR, 30BR, 30-

06 Springflield, 300 Winchester Magnum, 300WSM, 7mm WSM, .338 Lapua Mag, 

dentre outros que atendem a regulamentação internacional. 

Para a construção do regulamento técnico, se adotará ao final de cada parágrafo orientar 

sua correspondência com o original, de forma a manter uma itemização mais fluida e de 

fácil leitura e compreensão. 

As disciplinas afetas a Diretoria de Fuzil da FTERJ para o ano de 2020 são o F-Class, o 

NRA High Power Sporting Rifle e Carabina CMP, que são disciplinas esportivas de 

Tiro de Fuzil a nível Internacional, regulamentadas pela National Rifle Association dos 

Estados Unidos (NRA). 

O F-Class é baseado na modalidade Rifle Prone (deitado) e envolve distancias de 300, 

500 e 600 jardas, em distância média (mid range) e na longa distância (long range), as 

https://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/RuleBooks/HPR/hpr-book.pdf
http://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/rules/rul_hpr_16.pdf
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distâncias de 800, 900 e 1000 jardas. No Brasil, tendo em vista nosso vínculo histórico 

com militar de origem europeia, nossos estandes são métricos e, no tiro de fuzil, com 

ascendência da ISSF, executado na distância de 300 metros. Assim sendo, adequou-se a 

regulamentação para a distância de 300 metros ao invés de 300 jardas, para as provas de 

distância média ou para aquelas de distâncias curta, aonde se efetua os disparos apenas 

na distância de 300 metros.  

O NRA High Power Sporting Rifle é uma prova para rifles convencionais orientados 

para a atividade de caça desportiva “típico” e é realizada na distância de 100 metros. O 

conceito do armamento que participa dessa disciplina está objetivamente esclarecido no 

Programa de Provas da NRA http://competitions.nra.org/how-to-get-started/high-power-

rifle-competition.aspx, conforme abaixo: 

 

A carabina WRABF Fogo Circular é uma prova da World Rimfire and Air Rifle 

Benchrest Federation e são divididos em Sporter, Custom e Unlimited. 

A Carabina WRABF FOGO CIRCULAR SPORTER é uma Carabina de fogo circular 

“de fábrica” com até 3,860kg (8.5 libras) incluindo sistema de pontaria, calibre .22LR, 

sem modificações e coronha convexa em todas as superfícies inferiores. Trabalho no 

gatilho, bedding e/ou re-coroação da boca do cano, são permitidos. O trabalho do 

gatilho deve ser limitado ao polimento das superfícies e ao ajuste normal do conjunto. A 

instalação de colunas de fixação da ação e/ou bedding do cano com massa epoxi/fibra 

de vidro é aceitável, e a parte de frente da coronha pode ser aberta para deixar o cano 

“flutuar”. Alvo: LCL 08B (1 cartão por prova)  

CUSTOM Carabina de fogo circular com até 4,760kg (10.5 libras) incluindo sistema de 

pontaria, calibre .22LR, e coronha com superfícies inferiores planas ou convexas com 

até 3 polegadas (7,62cm). Alvo: LCL 08B (1 cartão por prova)  

UNLIMITED Carabina de fogo circular, sem limite de peso e modificações, calibre 

.22LR (desde que de uso legal sob a legislação em vigor). Alvo: LCL 08B (1 cartão por 

prova) 

Neste ano de 2020 serão patrocinadas provas de Carabina CMP, também derivadas das 

regras da National Rifle Association, que seguirão o mesmo calendário que as demais 

provas da Diretoria de Fuzil ao nível experimental. 

 

2. Regulamento Geral para 2020 

2.1. Validade 

Este regulamento é aplicável para as atividades da FTERJ em 2020 e são referentes 

ao Campeonato Estadual de 2020. 

 

http://competitions.nra.org/how-to-get-started/high-power-rifle-competition.aspx
http://competitions.nra.org/how-to-get-started/high-power-rifle-competition.aspx


Regulamento Geral - Diretoria de Fuzil 2020 

 

2.2 - Provas 

Serão realizadas cinco provas para cada uma das disciplinas sob a coordenação da 

Diretoria de Fuzil, quais sejam, F-Class e NRA Sporting Rifle. 

 

2.3 - Provas on-line coincidentes com a CBTE e descartes 

No conjunto de provas para o Campeonato Estadual estão previstas 4 (quatro) 

provas que são coincidentes com as etapas da CBTE on-line, conforme discriminado 

na tabela abaixo. 

Calendário FTERJ Data Coincide com - CBTE 

1ª Etapa On-Line  15 e 16 de março 2ª Etapa On-Line 

2ª Etapa On-Line  18 e 19 de abril 4ª Etapa On-Line 

3ª Etapa On-Line  18 e 19 de julho 7ª Etapa On-Line 

4ª Etapa On-Line  19 e 20 de setembro 8ª Etapa On-Line 

Tabela 1 – Data das provas On-Line 

 Será considerada a média das duas melhores pontuações do atirador, ou seja, haverá 

a possibilidade de descarte de até dois piores resultados das quatro participações 

previstas. 

2.4 - Prova de Presença Obrigatória 

Tendo como grande motivador a obtenção obtermos bons resultados na Final do 

Campeonato Brasileiro da CBTE, está previsto no nosso calendário a prova Final do 

Campeonato da FTERJ com presença obrigatória, ocorrendo o mais próximo 

possivel desse evento bastante significativo patrocinado pela CBTE, discriminados 

na tabela abaixo: 

Final FTERJ Data 

Final Campeonato Brasileiro  10 a 12 de outubro 

 

Será considerada a melhor das duas pontuações do atirador, ou seja, serão 

descartados os dois menores resultados. 

2.5 - Vencedor do Campeonato Estadual 

Será considerado Campeão Estadual 2020 aquele atirador que tiver a maior 

pontuação da média dos dois melhores resultados das provas on-line e a prova Final 

do Campeonato Estadual, que terá peso 2 em todas as disciplinas. 

2.6 – Equipe da FTERJ na Final do Campeonato Brasileiro 

Conforme Reunião de Diretoria em 08 de janeiro de 2020, formarão a equipe da 

FTERJ de cada uma das disciplinas/categorias, os três primeiros colocados. 

3 Critérios Técnicos 

3.1 Quantidade de Disparos 

3.1.1 Nas provas on-line 

As provas on-line seguirão as itemização dessas competições na CBTE, ou 

seja, 32 disparos no NRA Sporting Rifle e 30 disparos no F-Class, devendo 
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ser computados os resultados no X para eventuais desempates entre os 

participantes 

3.1.2 Na Prova Presencial 

3.1.2.1 F-Class: A quantidade de disparos prevista para esta disciplina é 

reduzida para 20 (vinte) disparos de prova e 5 (cinco) disparos de 

ensaio. 

3.1.2.2 NRA Sporting Rifle: A mesma quantidade da prova da CBTE. 

3.1.2.3 WRABF: A mesma quantidade da prova da CBTE. 

3.2 Tempo de Duração da Prova 

3.2.1 F-Class: Será concedido 5 (cinco) minutos para os 5 (cinco) de ensaio e 

20 minutos para os 20 disparos de prova. 

3.2.2  NRA Sporting Rifle: Exatamente a mesma da CBTE 

3.2.3 NRA Sporting Rifle: Exatamente a mesma da CBTE 

3.3 - Distribuição nos postos de tiro 

A distribuição dos Turmas de Tiro e posição nos postos de tiro será sempre por 

sorteio. 

4 – Inscrições 

4.1 - Inscrições para a Final do Campeonato Estadual (Presença Obrigatória) 

O procedimento é igual que as Etapas On-Line, porém o valor da Final do 

Campeonato Estadual nos dias 10 a 12 de outubro em valor a ser definido 

futuramente, se efetuado até o dia feitas pela página da internet da FTERJ, 

porém, serão aceitas inscrições no local, mediante acréscimo no valor das 

inscrições. 

4.2 Local da Final do Campeonato Estadual (Presença Obrigatória) 

A Final do Campeonato Estadual 2020, prova de presença obrigatória, ocorrerá no 

Centro Militar de Tiro Esportivo (CMTE) e ocorrerão nos dias 10 a 12 de outubro. 

 

4.3 Horário da Final do Campeonato Estadual (Presença Obrigatória) – as 

provas se iniciarão as 09:00 horas e serão sempre duas turmas. 

 

 

5 – Premiação 

A FTERJ entregará medalhas em todas as Etapas e premiação especial para a Final 

do Campeonato Estadual. Farão jus as premiações os três primeiros colocados em 

havendo mais de 5 (cinco) participantes na disciplina/categoria; aos dois primeiros 

quando houverem 4 (quatro) participantes e apenas ao primeiro colocado, em 

havendo três participantes na disciplina/categoria. 

 

6 – Regulamento das Disciplinas 

A FTERJ está concluindo a tradução das disciplinas de forma a facilitar o 

entendimento de seus associados. Neste interim, será aplicada a regra em inglês 

encontrada nos seguintes endereços eletrônicos: 

 F-Class:  
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https://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/RuleBooks/HPR/hpr-

book.pdf  

 NRA High Power Sporting Rifle: 

http://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/RuleBooks/HPSR/hpsr-

book.pdf 

 WRABF Carabina Rim Fire: 

http://www.wrabf.com/rules/WRABF%20&%20ERABSF%20RULEBOO

K%202013-%202021.pdf 

7 – Recordes Estaduais 

Caso seja ultrapassado ou igualado o recorde de cada disciplina patrocinada pela 

FTERJ, será homologado como recordes estadual a pontuação obtida pelos atletas 

na Prova Final Presencial, que ocorre no âmbito exclusivo desta FTERJ. 

8 – Evento Experimental: Carabina CMP 

A FTERJ, sempre engajada no fomento do tiro esportivo estará patrocinando de 

forma experimental as provas de Carabina CMP concomitantes as de F-Class, 

MRA Sporting Rifle e WRABF Carabina Rimfire 

https://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/RuleBooks/HPR/hpr-book.pdf
https://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/RuleBooks/HPR/hpr-book.pdf
http://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/RuleBooks/HPSR/hpsr-book.pdf
http://rulebooks.nra.org/documents/pdf/compete/RuleBooks/HPSR/hpsr-book.pdf
http://www.wrabf.com/rules/WRABF%20&%20ERABSF%20RULEBOOK%202013-%202021.pdf
http://www.wrabf.com/rules/WRABF%20&%20ERABSF%20RULEBOOK%202013-%202021.pdf

