
REGULAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL FTERJ - 2020 PISTOLA 50m 

 
1. ETAPAS  

Serão realizadas 4 provas on line ao longo do ano nas seguintes datas:  
1ª Etapa: 15 e 16/02/2020  
2ª Etapa: 18 e 19/04/2020  
3ª Etapa: 18 e 19/07/2020  
4ª Etapa: 19 e 20/09/2020  
Além das 4 provas, será realizada no Centro Militar de Tiro Esportivo (CMTE) a prova final do 
Campeonato Estadual da FTERJ, com participação obrigatória. O atleta poderá optar em 
realizar a prova final no dia 10, 11 ou 12/10/2020.  
 
2. INSCRIÇÕES 

Todos os atletas devem realizar suas inscrições e o devido pagamento em até 15 minutos 
antes do início de cada etapa, no local de realização das provas.  
 
3. CLASSIFICAÇÃO  

Será obtida pela soma dos 2 melhores resultados, considerando as 4 etapas realizadas online, 
mais o resultado obtido na prova final.  

3.1.Desempate  

Serão seguidos os seguintes critérios, pela ordem apresentada:  

    Resultado da prova final;  

    Melhor resultado dentre aqueles que compuseram o somatório da Classificação 
Individual;  

    Persistindo o empate, pelo segundo melhor resultado e assim sucessivamente até 
considerar todas as etapas.  

A premiação adotará os critérios estabelecidos pela FTERJ. 
 
 4. EQUIPES  

O resultado por equipes dar-se- á apenas após a prova final obrigatória, sendo considerados os 
3 melhores resultados dos atiradores participantes para a formação da equipe do Clube filiado, 
independentemente de Categorias.  
 
5. 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. 


