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Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença
Regulamento NRA
15 de dezembro de 2020
I - Finalidade
Regulamentar a prova NRA do Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença. Este
regulamento foi adaptado considerando as regras oficiais da Confederação Brasileira de
Tiro Prático (CBTP).
II - Descrição da Prova
A) Distância
25 (vinte e cinco) metros.
B) Alvo
O “A-1” da CBTP, com “X” (também utilizado no Saque Rápido)
C) Posição
Em Pé, livre; Ajoelhado (pelo menos um dos joelhos tocando o chão); Sentado (nádegas no solo);
Deitado (abdome no solo). Sequência obrigatória.

D) Empunhadura
Livre.
E) Coldre
Passado no cinto, à altura da cintura, e que cubra o gatilho da arma. Para as Damas,
poderá estar à altura dos quadris.
F) Prova
24 tiros; 6 por posição, na sequência do indicada no item C, em 80 (oitenta) segundos.

G) Pontuação
Será o total da soma dos pontos obtidos.

H) Comandos
a) Um atirador à frente de cada alvo. Não há ensaio.
b) PARTIDA: - Arma carregada no coldre (Pistolas travadas); todo o material a ser
utilizado na prova (incluindo cronômetro, se for o caso) deverá estar no corpo do atirador;

carregadores das Pistolas com no máximo 6 (seis) cartuchos; braços soltos ao longo do
corpo.
c) Ao sinal sonoro que marca o início do tempo, o atirador saca sua arma, e efetua 6
(seis) disparos por posição, obedecendo a sequência do item C acima. Um a ou duas
mãos. Revólveres em ação dupla do gatilho.
d) Terminada a série, descarrega a arma, colocando-a no coldre ou na maleta para isso
destinada.
e) Mediante ordem, acompanha a pontuação, devendo reclamar, de imediato, possíveis
enganos, por parte do Range Officer. Todos os impactos corretos dentro da zona de
pontuação do alvo serão válidos.
I) Penalidades
a) Advertência
b) 10 pontos negativos para cada uma

c) Desclassificação
J) Desclassificação
Será desclassificado o atirador que atentar contra as normas de segurança.

K) Apuração
Os alvos deverão ser apurados na linha de tiro, sempre que possível, ao final das 4
(quatro) séries.
M) Desempate:
Ficará à frente o atirador com maior número de “X” em toda a prova, persistindo o maior
número de 10, 9, 8 e assim sucessivamente.
III - Armas
Revólver ou Pistola, calibres 22rl, .380, e .38 a .45; cano até 6 polegadas; mira óptico - eletrônica
ou mecânica aberta; cabo comum ou semianatômico.

IV - Divisões
No CTCPV os atletas são alocados nas seguintes categorias :LIGHT (calibre 380),
REVÓLVER E STANDARD (demais calibres).
LIGHT – SENIOR
REVÓLVER – SENIOR
STANDARD - SENIOR

