Campeonato Interno de Tiro de Precisão-SUMRAK 408

EDIÇÃO 2021.

O presente tem por objetivo apresentar e estabelecer as regras para participação nos
campeonatos internos da SUMRAK 408 Clube de Tiro e Centro de Treinamento, Segurança e
Defesa na modalidade Tiro de Precisão (TP).
Inscrição R$ 40,00, Incluso 1 Alvo:
 Será realizada diretamente na Sumrak408, presencialmente ou através do nosso
whatssapp.
Modalidade:
 Sócio 7 Metros – Pistola/ Revolver;
 IAT 10 Metros – Pistola/ Revolver;
Prova:
 Em nosso Stand realizado no alvo de 2 centros (10 disparos em cada centro), podendo
ser utilizados pistola ou revólver até 5pol.
O Campeonato contará com 8 etapas Anual, sendo uma etapa a cada mês, cada etapa será
dividida em 4 categorias:


A /B /C, (Alvo a 7 Metros) sendo:
o A de 201 a 220 pontos;
o B de 181 a 200 pontos;
o C de 0 a 180 pontos), podendo mudar de categoria durante campeonato;



IAT, (Alvo 10 Metros), (Instrutores de Armamento e Tiro) de 0 a 220 pontos, livre a
todos os IAT.

Regras Gerais da Prova
1°. O primeiro resultado válido produzido será utilizado como parâmetro para estabelecer a
categoria inicial, se o participante durante a prova estabelecer pontuação acima de sua categoria,
na próxima etapa será compulsoriamente reclassificado a categoria acima;
2°. Poderá participar somente sócios, Instrutores de Tiro e Integrantes de forças de
Segurança Pública. Instrutores serão classificados na categoria própria;
3°. Permitido somente sistema de mira aberta, sem auxílio de aumento na mira da arma;

4°. Para efeitos de contagem dos pontos, somam-se os pontos e posteriormente os números
de centros olímpicos = X que são válidos para desempate;
5°. Cada etapa poderá ser feita quantas passagens for necessária, utilizando um novo alvo (R$
5,00), sendo valida a pontuação da maior passagem.
6°. Será composto por 8 (oito) etapas, sendo que em cada etapa terá sua premiação individual
e ao término do Campeonato a premiação final de todas as etapas;
7°. Medalhas e Premiações será do 1º ao 5º Lugar, sendo premiado por categorias;
8°. Qualquer esclarecimento ou dúvida deverá ser solucionado pelo competidor antes da
realização da prova.
9°. A premiação será definida pelos organizadores e divulgada a cada competição;
10°. Taxa de Inscrição do Campeonato: R$40,00 por etapa e modalidade, recebe 1 alvo e
poderá utilizar munições próprias ou adquiridas na SUMRAK 408.

Etapas do Campeonato:
Será de Segunda a Sábado das 10:00 h às 18:00h, e Domingo das R$ 9:00 às 17:00h;









Etapa 1: de 22 a 28 de março;
Etapa 2: de 24 a 30 de abril;
Etapa 3: de 24 a 30 de maio;
Etapa 4: de 21 a 27 de junho;
Etapa 5: de 24 a 31 de julho;
Etapa 6: de 21 a 29 de agosto;
Etapa 7: de 23 a 29 setembro;
Etapa 8 (Final): 23 a 31 de outubro.

Execução da Etapa:
O Competidor:
 O competidor se posicionara dentro da baia estabelecida pelo instrutor responsável
para realização da prova, de onde após o assovio do apito será permitido os disparos;


A arma estará até o assovio do apito travada (se o modelo da arma permitir) em
posição retenção ou pronto 3 e poderá destravar seu armamento quando apontar
somente para o para balas. Após os disparos o atirador deixará sua arma em cima da

bancada aberta, sem o carregador inserido na arma e irá retirar-se do local com a
liberação do fiscal de pista;
 O competidor realizará a prova em pé, sem nenhum auxílio de sustentação ou apoio
para a arma e a sustentação da arma se dará pelo próprio corpo do competidor;
 O alvo estará posicionado a 7 ou 10 metros da baia (conforme modalidade) e terá 10
(dez) minutos para realização de 20 disparos no alvo de dois centros;
 Se casos de pane, o competidor acionará o fiscal de pista e ele tomara as providencias;

As Armas:
 Será permitido ao competidor realizar a prova com arma própria ou cedida pelo stand
de tiro;
 A arma (revolver/pistola) deverá possuir no máximo cano de até 5 polegadas;
 Proibido o uso (revolver/pistola) nos calibres 22 LR, 32 wc ou 38 wc – wadcutter;



Será permitido calibres 380 em diante, inferiores não poderá participar da prova
Proibido qualquer sistema de mira de aumento;

O Alvo:
 O alvo será no modelo balão de dois centros, sendo dez disparos em cada centro
dentro dos termos especificados acima. Este será entregue junto a confirmação do
pagamento da taxa de competição.

Final do Campeonato:
 Após a etapa 8 (Final), será efetuado a contagem da pontuação total, somando-se a
pontuação de cada etapa a outra, totalizando a pontuação.
 Resultado final será divulgado no dia 06 de novembro de 2021, Medalhas e
Premiações será do 1º ao 5º Lugar, sendo premiado por categorias;

Bom Campeonato a Todos!!

