
 

 

 

 

 

 
 

 

REGULAMENTO 

CAMPEONATO INTERNO 
 

 

 

Atualizado em 15 de dezembro de 2020 
 

Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença 



 

Regulamento dos Campeonatos Interno do CTPCV 

15 de dezembro de 2020 

I -  Finalidade 

 

Regulamentar as notas de conduta para o desenvolvimento do campeonato interno 

do Clube de Tiro, Pesca Caça de Valença. 

 

II - Inscrição 

 

 Somente será aceita a inscrição dos sócios que estejam em dia com as suas 

mensalidades; 

 O atleta deverá inscrever-se na secretaria do clube antes de se dirigir ao stand para 

participar das provas. 

 

III - Segurança 

 

 A segurança é fator essencial no tiro esportivo, em qualquer de suas modalidades, 

motivo pelo qual deve merecer atenção especial por parte de Diretores, Árbitros, 

Atletas e Assistentes. 

 

 Todas as pessoas presentes no estande de tiro, atiradores ou não, são responsáveis 

pelo estrito. Cumprimento das regras e medidas de segurança determinadas pelos 

Regulamentos e direção da prova. 

 

 Todos os Árbitros, atiradores e pessoas presentes nas imediações das linhas de tiro, 

deverão utilizar protetores auriculares e óculos de proteção. 

 

IV - Campeonatos 

 

 O campeonato interno do CTPCV será composto das seguintes modalidades: 

Carabina Mira Aberta de Ar Comprimido, Carabina WRABF Ar comprimido Springer 

(mola), Carabina WRABF Ar Comprimido Unlimited (PCP), Carabina 25 m calibre Menor 

e Menor, Field Target, Carabina 50 m calibre Menor e Menor, Carabina 3x10 50m 

calibre Menor e Menor WRABF (Benchrest) Fogo Circular, Carabina 22 100 m, 

Duelo 20 segundos, Duelo 20 segundos Light, Saque Rápido/NRA, Silhueta 

Metálica, Fuzil, IPSC, Trap Americano, Skeet. 

 

Durante o ano esportivo, cada modalidade terá um número de etapas definido e uma 

etapa final. 



 

A participação na etapa final é obrigatória e terá peso 2. 

 

 As datas e a quantidade de etapas de cada uma das modalidades estão indicadas 

no calendário disponível no website da CTPCV. 

 

V – Categorias 

 

Para Carabina Mira Aberta 25m, Carabina Mira Aberta 50m e Duelo 20 Segundos, Carabina 

Carabina Mira Aberta de ar: 

 

• Masculino e feminino: 

▪ Juvenil até 15 anos  

▪ Júnior de 16 a 20 anos  

• Masculino: 

o Master – Acima de 60 anos 

o Sênior – entre 30 e 59 anos 

o Junior – entre 21 e 29 anos 

• Damas 

 

Para efeitos de atribuição de categoria, será considerado o ano de nascimento do Atirador, no 

início do ano. 

O Atirador poderá optar por realizar o campeonato, em categoria que ofereça maior grande 

dificuldade. Uma vez que esta opção seja feita, prevalecerá para todo o campeonato. 

 

 

VI - Classificação 

 

 Os atletas serão classificados em 1º, 2º e 3º lugar em cada uma das etapas.  

 

 A classificação final de cada modalidade será obtida pela soma dos 2 (dois) 

melhores resultados em todas as 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. 

 

VII - Desempate 

 

 1º - Resultado na Etapa Final; 

 

 2º Melhor resultado nas etapas anteriores à final. 


