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I- Finalidade 

Regulamentar a prova de Carabina  FOGO CENTRAL para o Campeonato Estadual. 
 
II- Descrição da Prova 

a) Distância 

25 (vinte e cinco) metros. 
 

b) Alvos 

b.1.  Precisão – Alvo de precisão – Revólver – 25 metros.  
b.2.  Tiro Rápido – Alvo de duelo (“Bolão”) 
 

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 

 1. Seguirão as normas estabelecidas no item 5 do Regulamento do Campeonato Estadual 
2. Nesta Prova, o menor calibre admitido será o .38 
3. Nesta Prova não será permitido o uso de Soleira Regulável, portanto deverá estar na posição original. 

 
f) Competição 

1.   Ensaio 

 f.1.1. Precisão – Haverá ensaio no tempo de 5 minutos, número de disparos livre. 
f.1.2. Tiro Rápido – Haverá ensaio, composto de, no máximo  5 (cinco) disparos, na abertura dos alvos (3x7) 

 
2.   Prova 

Esta prova é disputada em duas etapas distintas, sendo uma de Precisão e outra de Tiro Rápido,       precedidas de 
ensaio em cada. 

   
Serão 20 (vinte) disparos na Precisão, em 4 série de 5 (cinco) disparos, no tempo de 150 segundos para cada série, e 
20 (vinte) disparos no Tiro Rápido (3x7). Na Precisão serão empregados dois alvos de prova, sendo os mesmos 
substituídos a cada 10 (dez) disparos. Para o Tiro Rápido também serão 4 (quatro) séries de 5 (cinco) disparos, em 2 
(dois) alvos de prova, substituindo-se os mesmos a cada 10 (dez) disparos. 
Obs.: Não é permitida a compensação de disparos.  São dez disparos em cada  alvo. O atleta poderá fazer a prova no 
sistema “tiro a tiro” (uma munição – um tiro, uma munição – um tiro, etc). 

 
3.   Tempo 

3.1. Precisão – Cada série terá o tempo de 150 segundos. 
3.2. Tiro Rápido – As séries serão de acordo com a minuteria no tempo de 3 (três) segundos com o alvo aberto e 7 
(sete) segundos com o alvo fechado. 

 
4.  Pontuação Especial 

Não haverá qualquer tipo de bonificação e/ou pontuação especial. 
 
g) Comandos 

 Seguirão o disposto no item 6.2 do Regulamento do Campeonato Estadual. 
 

h) Falhas de munição ou de arma 

        Serão consideradas como zero. 
 

i)  Tiros cruzados 

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.  

 
 
III)  Apuração 

Os alvos serão apurados no estande de tiro, ao final da prova. Os orifícios no alvo que superarem uma vez e 
meia o diâmetro do projétil serão considerados como 0 (zero). Havendo empate, serão comparadas as séries, 
começando da última. Persistindo o empate, serão contados os impactos na zona de maior pontuação, de 
forma decrescente. 
 

 
   

 


