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I-  Finalidade 
Regulamentar a prova de Carabina Mira Aberta 50 metros no âmbito da Federação  de Tiro Esportivo do Rio de 
Janeiro. 

 
II-  Descrição da Prova 
 

a)  Distância 
50 (cinquenta) metros. 

 
b)  Alvo 

De Revólver de Precisão. 
 

c) Posição 
De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se dará com ambas as mãos e o 
ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado no quadril. 

 
d)  Armas, Calibres e Equipamentos 
 
Seguirão o item 5 do Regulamento do Campeonato Estadual. 

 
f)  Competição 
 

1.   Ensaio 
 Não haverá ensaio. 
 
2.   Prova 

A prova consistirá de 20 (vinte) disparos em um alvo. O atleta poderá fazer a prova no sistema “tiro a tiro” 
(uma munição - um tiro, uma munição - um tiro etc.).  
 

3.  Tempo 
25 (vinte e cinco minutos). 

  
g)  Comandos 
 

Ver item 6.2 do Regulamento do Campeonato Estadual. 
 

 
Obs.:  1 - Armas em segurança significa: abertas e descarregadas sobre a bancada ou em seus invólucros. 
            2 – O uso de safety flag, será obrigatório.   

 3 - Não é permitido o municiamento durante o tempo de preparação. 
 

h)  Falhas de munição ou de arma 
Serão consideradas como zero, se não solucionados no tempo destinado à prova. 

 
i)  Tiro cruzado 

Serão considerados como zero. O atleta que atingir o alvo de outro concorrente, quando identificado, será 
penalizado em 2 (dois) pontos, não podendo repetir o próprio disparo. Na impossibilidade de se identificar 
qual é o tiro cruzado, será computado o valor mais alto, cabendo ao atleta que desejar que não lhe seja 
atribuído um impacto em seu alvo informar imediatamente ao árbitro.  

 
j)  Apuração 

Os alvos serão apurados no estande de tiro, sempre que possível, ao final da prova. Em caso de empate, 
serão contados os impactos nas zonas de maior pontuação dos alvos, em ordem decrescente. 

 
k)  Penalização para tiros dados a mais. 

Serão computados os vinte impactos mais baixos do alvo e aplicada uma penalização de menos 2 (dois) 
pontos no total. 
 


