REGULAMENTO
Carabina 22 100 m
Atualizado em 11 de dezembro de 2020

Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença
Carabina 22 100 m
11 de dezembro de 2020
I- Finalidade
Regulamentar a disciplina Carabina 22 100 m do Clube de Tiro, Caça e Pesca de
Valença.
II- Descrição da Prova
a) Distância
100 (cem) metros.
b) Alvo
Para a divisão Standard Alvo F-Class 200 m
Para a divisão Open – Alvo F-Class Rimfire (código COD 09H da LCL)
c) Posição
Para a divisão Open:
• Deitado (prone) – Corpo estendido no chão, cabeça na direção do alvo.
Para a divisão Standard, o atirador pode escolher entre duas:
• Deitado (prone) – Corpo estendido no chão, cabeça na direção do alvo. O
carregador não pode encostar no solo de forma a propiciar apoio artificial. O
rifle deve ser disparado a partir do ombro do atirador.
• Sentado, apoiado em mesa ou bancada. É permitido o uso de apenas dois
apoios independentes para a arma, dianteiro e traseiro.
d) Divisões
a) Divisão Open
1. Rifle de fogo circular que utilize um calibre igual a 4,5 ou 5,5 milímetros (17-HMR,
22-LR, 22-MAG).
2. O peso total do rifle inclui todos os equipamentos aderidos ao rifle, como
bandoleira, miras, Bipé etc. Que não poderá exceder 9,00 quilograma (aprox. 19,84
libras).Um equipamento aderido inclui qualquer objeto externo que não o
competidor ou sua roupa, que recue total ou parcialmente com o rifle, em que é
preso, seguro ou juntado de qualquer forma para cada disparo, ou que seja,
levantado com o rifle, mesmo que parcialmente, quando este é suspendido de seus
apoios

3. Qualquer gatilho manualmente operado que atenda os requisitos de segurança é
permitido.
4. Qualquer sistema de mira ótica ou aberta e visada é permitido, porém será incluído
no peso total do rifle.
Dentro da divisão Open, teremos as classes: Open mira ótica e Open mira
aberta

b) Divisão Standard
1. Rifle de fogo circular restrito aos calibres (22-LR) sem qualquer modificação nas
suas dimensões padronizadas (proibido armas com cano BULL ou medida
superior 16mm / 0.629921’’ na boca do cano).
2. O peso total do rifle inclui todos os equipamentos aderidos ao rifle, como bipé,
bandoleira, miras etc. E não deverá exceder 3,86 quilogramas (aprox. 8,5 libras).
Um equipamento aderido inclui qualquer objeto externo que não o competidor ou
sua roupa, que recue total ou parcialmente com o rifle em que é preso, seguro ou
juntado de qualquer forma para cada disparo, ou que seja, mesmo que parcialmente,
levantado com o rifle quando este é suspendido de seus apoios.
3. Qualquer gatilho manualmente operado que atenda os requisitos de segurança é
permitido.
4. Qualquer sistema de mira ótica ou aberta e visada é permitido, porém será incluído
no peso total do rifle.

Dentro da divisão Standard, teremos as classes: Standard mira ótica e
Standard mira aberta

e) Outras informações
a) A arma só poderá tocar o corpo ou roupa do atirador. Nenhuma parte da
arma, com exceção dos suportes, poderá tocar o chão ou a mesa de apoio
b) O sistema de pontaria é óptico, através de luneta.
c) Cada Atirador terá um alvo de ensaio e um alvo de prova.
d) É responsabilidade e dever de cada atleta e demais pessoas no estande a
sua utilização.
e) O atirador poderá utilizar qualquer método de espotagem, inclusive uma
pessoa o auxiliando, desde que não atrapalhe o andamento da competição.

f) Para a divisão Standard, será permitido apenas munição da fabricante
CBC.
g) Para a divisão Open, será permitido munição de qualquer fabricante.
f) Competição
1. Ensaio e repetições
10 minutos de ensaio, para a realização de 10 (dez) disparos. O atleta poderá
fazer a prova duas vezes, valendo como pontuação final, a maior pontuação.
2. Prova
Total de 10 (dez) disparos.
3. Tempo
10 (dez) minutos.

g) Comandos
•
•
•
•

"Seu tempo de 3 minutos de preparação começará a partir de agora"
“Tempo de preparação encerrado. Série de (ensaio ou competição)”.
"Começar"
“Prova encerrada – armas em segurança”

Obs.:
1- Armas em segurança significa: abertas e descarregadas sobre a bancada ou
em seus invólucros.
2- Não é permitido o municiamento durante o tempo de preparação.
O Árbitro da prova não precisará avisar voluntariamente aos competidores da
passagem do tempo. Os atletas poderão perguntar aos Árbitros de prova sobre o
tempo restante. A pergunta e a resposta deverão ser feitas em um tom que não
perturbe outros competidores.

h) Falhas de munição ou de arma
Serão consideradas como zero, desde que não solucionados no tempo destinado
à prova.
i) Apuração
Os alvos serão apurados no estande de tiro, sempre que possível, ao final da prova.

j) Penalização para tiros dados a mais.
Serão computados os dez impactos mais baixos (excetuando-se os zeros) de cada
centro de alvo e aplicada uma penalização de menos 2 (dois) pontos no total.
III – Número de etapas
Durante o ano esportivo teremos a programação de 3 etapas além da etapa final que é
obrigatória.
A classificação final de cada modalidade será obtida pela soma dos 2 (dois) resultados
das etapas dividido por 2 (dois). A este resultado será acrescido o resultado da etapa
final do Campeonato que terá peso 2, ou seja, o resultado da final será multiplicado por
2.
IV- Desempate
A classificação de cada etapa dar-se-á pelo maior resultado.
No caso de empate em uma etapa, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
a- Maior número de “x”;
b- Maior número de 10;
c- Maior número de 9 e assim, sucessivamente.
Continuando o empate, o impacto do disparo mais distante do centro apontará o
perdedor

