
REGULAMENTO  CAMPEONATO ESTADUAL DE MIRA ABERTA COM 

PROVAS ONLINE E PRESENCIAL NO ANO DE 2020. 

1. FORMA DE DISPUTA: Etapas online nos clubes filiados a FTERJ e final presencial no CMTE. 

Serão quatro etapas das quais os dois melhores resultados serão somados ao resultado da 

final. Cabe ressaltar que no mínimo duas etapas online DEVEM ser realizadas pelo Atirador, 

para fins de concorrer no Campeonato. A Final  é  Obrigatória e seu resultado terá peso 2. 

Assim sendo, o descarte somente poderá ocorrer nas etapas (1ª a 4ª). O Atirador que não 

participar da final, mesmo tendo participado das quatro etapas, estará ELIMINADO do 

Campeonato. 

O critério de desempate, para o campeonato, será a melhor pontuação na etapa final sobre os 

Atletas empatados. Persistindo o empate será considerado o resultado da outra etapa válida. 

Mesmo assim, havendo empate, serão contados os impactos na zona de pontuação máxima, 

de cada prova, iniciando-se pela final. O critério de desempate das etapas está descrito no 

regulamento das Provas. 

Não serão admitidas repetições das provas. 

O uso do safety flag será obrigatório, portanto os atiradores já deverão estar de posse e 

fazer uso antes do início, nos deslocamentos e durante a prova. 

 Os regulamentos de cada Prova estão disponibilizados no site da FTERJ. 

2. PROVAS DA DISCIPLINA MIRA ABERTA 

São sete as provas que compõem a Disciplina, a saber: 

 Carabina 3 x 10 (3 posições) calibres maior e menor, na distância de 50m 

 Carabina em Pé, calibres maior e menor, na distância de 50 m; 

 Carabina em Pé, calibres menor e maior, na distância de 25 m e; 

 Carabina Fogo Central. 

Os Regulamentos de cada uma das provas estão disponíveis no Site da FTERJ. 

3.  DATAS E LOCAIS DAS PROVAS  

 Divulgadas no Calendário que se encontra no site da FTERJ. Ficará a cargo de o Clube filiado 

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

início das mesmas. 

4. INSCRIÇÕES 

 As inscrições deverão ser feitas, preferencialmente através da FTERJ, cujos dados estão 

mostrados abaixo. A inscrição feita no local de prova será onerada em R$ 5,00 (cinco Reais) e 

só poderão ser feitas até às 9 horas. Abaixo está a Tabela de valores para as inscrições. 



ESTES VALORES SÃO OS DA FTERJ. CADA CLUBE ACRESCERÁ O VALOR INTERNO. É 

IMPORTANTE SABER JUNTO AO CLUBE, AO QUAL O ATIRADOR É FILIADO, QUAL O VALOR 

TOTAL A SER PAGO 

 Valor para uma Prova: R$ 25,00 

 Valor para duas Provas: R$ 40,00 

 Valor para três  Provas: R$ 50,00 

 Valor para quatro Provas: R$ 55,00 

 Valor para cinco Provas: R$ 60,00 

 

OBS 1: O pagamento poderá ser efetuado através de depósito (ver dados bancários adiante) e 

o comprovante deverá ser enviado por e-mail (secretaria@fterj.org.br), até 48 horas da data 

da Prova,  informando a prova que participará.  

BRADESCO Agencia: 436 C/C: 210392-3 FTERJ - CNPJ: 42.463.117/0001-51 

OBS 2: As inscrições deverão ser feitas até 15 minutos antes do horário marcado para o início 

da Prova. 

5. ARMAS, CALIBRES E EQUIPAMENTOS 

 

5.1. Armas 

As armas a serem utilizadas nas provas de Mira Aberta devem atender aos seguintes 

requisitos: 

 Ter as miras abertas, sem nenhum tipo de aparelho ótico. A massa de mira poderá ter 

túnel de proteção; 

 O peso máximo das armas será de 4,8 kg, incluindo as miras; 

 Armas olímpicas adaptadas não serão admitidas; 

 Não serão permitidos acessórios de armas olímpicas; 

 Não serão admitidas armas monotiro que tenham características similares às armas 

olímpicas; 

 A alça de mira deverá estar, obrigatoriamente, à frente da posição do gatilho. 

Considera-se para este ponto a inserção do gatilho no mecanismo; 

 Não é permitido o uso de soleira regulável. A arma, dispondo deste mecanismo, o 

mesmo deverá ser posicionado na posição neutra, sem elevação ou rebaixamento.  

 Na prova de Carabina Fogo Central somente serão aceitas armas acionadas por 

alavanca, sendo vedado o uso de armas com ferrolho ou semiautomáticas. 

 Falhas de arma e/ou munição serão de inteira responsabilidade do Atirador. As 

mesmas, quando possível, poderão ser reparadas dentro do tempo destinado à  Prova. 

5.2. Equipamentos 

 Não será permitido o uso de calças, casacos e  sapatos especiais, utilizados no tiro 

olímpico; 
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 Não será admitido o uso de luvas, bandoleiras ou qualquer outro elemento que facilite 

o tiro; 

 Será permitido o uso de óculos para tiro sem, entretanto, o uso de íris ou qualquer 

outro elemento concentrador de luz, será vedado. 

 Será permitido o uso de luneta, binóculo ou monóculo na bancada. 

 

5.3. Calibres 

 Os calibres menores (fogo circular),são aqueles compreendidos entre .17 e .22 LR; 

 Todos os demais calibres (fogo central), serão considerados como calibres maiores; 

 Não serão admitidos os calibres utilizados em provas da Disciplina “Fuzil” (7mm, .223, 

.222, .308, .30, etc...), no tiro de carabina categoria mira aberta. 

6. ASSUNTOS GERAIS 

6.1. Penalidades 

 O descumprimento de qualquer item aqui descrito, do Regulamento específico da 

prova ou de normas de segurança, acarretará na imediata e irreversível 

desclassificação do Atirador, sem a restituição do valor pago pela inscrição. 

 Qualquer desobediência aos comandos emanados pelo delegado da Prova também 

será motivo para a sumária desclassificação do Atirador. 

 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. 

6.2. Comandos da Prova 

O Delegado da Prova, antes do início de cada série, dará os seguintes comandos e alertas: 

6.2.1 A Prova será iniciada em 2 minutos; 

6.2.2 Atiradores a seus postos; 

6.2.3 Atiradores, preparar; 

6.2.4  Atiradores prontos? Caso algum atirador não esteja pronto deverá responder 

imediatamente  com NÃO PRONTO; 

6.2.5 Atiradores, carregar; 

6.2.6  Começar. 

6.3.1. Entre as séries ou no final das Provas, será dado o comando de armas abertas sobre a 

bancada e será observado o uso do safety flag. Neste momento e também quando houver 

pessoas na linha de tiro, fica terminantemente proibido o manuseio de armas e munições 

(até mesmo estojos vazios). A não observância desta regra acarretará na imediata 

desclassificação do Atirador que a infringir. 

7. Ambiente do local das Provas 

 Não será permitida a presença de pessoas estranhas à realização das Provas, no local 

de realização das mesmas. Caberá ao Delegado da Prova permitir a presença de 



alguém que esteja colaborando com a realização da mesma, seja cronometrando ou 

mesmo fiscalizando o cumprimento dos regulamentos; 

 É terminantemente proibida a saída dos postos ou circulação a não ser em motivo de 

força maior, durante a realização das Provas. No máximo, o atirador poderá sentar em 

cadeira posicionada atrás de sua bancada, ficando em silêncio até o termino da prova. 

8. CATEGORIAS E PREMIAÇÕES 

8.1. Serão as seguintes as categorias em disputa na MIRA ABERTA; 

 Masculino  

Master – Acima de 60 anos 

Sênior  - Entre 30 e 59 anos 

Júnior – Entre 21 e 29 anos 

 Feminino 

Master – Acima de 55 anos 

Sênior – Entre 25 e 54 anos 

Júnior – Entre 21 e 24 anos 

8.2. Para efeitos de atribuição de categoria, será considerado o ano de nascimento  do 

Atirador, no início do ano.  

8.3. O Atirador poderá optar por realizar o campeonato, em categoria que ofereça maior grau 

de dificuldade. Uma vez que esta opção seja feita, prevalecerá para todo o campeonato. 

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 pelo menos quatro competidores na Prova. Havendo somente três, 

serão distribuídas medalhas para os dois primeiros colocadas. 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. 

 Na apuração do resultado final do Campeonato serão premiados os cinco primeiros 

colocados de cada prova, em suas respectivas categorias. Os três primeiros colocados 

receberão troféus sendo que o quarto e quinto colocados, se houver, receberão 

medalhas alusivas ao posicionamento no campeonato. 

 

 

 


