
REGULAMENTO DO GRANDE PRÊMIO SOBRAL DE TIRO & 

 4º ANIVERSÁRIO DO SNIPER SOBRAL 

• Data:  11 e 12 de Junho de 2016  
• Local: Sniper Clube de Tiro – Sobral/CE 
• Horário: Dia 11/06 (sabado) de 08:00hs às 21:00hs, dia 12/06 (domingo)  de 08:00hs às 12:00hs. 

MODALIDADES DISPUTADAS NO EVENTO : 

• TIRO AO PRATO: 03 (três) melhores resultados; 
• TIRO LIVRE: 02 (dois) melhores resultados de cada categoria; 
• SILHUETAS METÁLICAS DE AR: 02 (dois) melhores resultados; 
• SAQUE RÁPIDO: 02 (dois) melhores resultados; 
• 22 A 25 METROS: 02 (dois) melhores resultados; 
• CARABINA DE AR 10 METROS: 02 (dois) melhores resultados; 
• COMPAK: O melhor resultado obtidos no (sábado), de 08:00hs as 12:00hs. 

 
OBS: Domingo não haverá compak 
 

RESULTADOS VÁLIDOS PARA RANKING :  

• Para todas as categorias acima, será considerado o melhor resultado obtido nos dois dias de prova. 
 

INSCRIÇÃO: 

• Os valores de inscrições de provas serão os habitualmente já praticados.  

DESENVOLVIMENTO DAS PROVAS 

1. TIRO AO PRATO 

• Para a premiação por categoria, valerá a soma dos 03 (três) melhores resultados, independente do dia obtido.  

• No domingo, dia 12/06/2016, cada atirador só poderá realizar uma rodada, devido à disputa da barragem que ocorrerá a 
partir das 10:30hs. 

1.1 BARRAGENS TIRO AO PRATO 

• Só haverá barragem no domingo, dia 12/06/2016; 
• A barragem será realizada com 15 (quinze) pratos e formada pelos 06 (seis) melhores resultados dos atiradores de 

cada categoria presentes, obtidos nos dias de prova, totalizando no máximo possível de 75 (setenta e cinco) pratos. 
Caso haja mais de 06 (seis) resultados com 75 (setenta e cinco) pratos, abriremos mais barragens com os melhores 
resultados da categoria...; 

• Os desempates para entrar na barragem do domingo , serão o Shoot Off; 
• Cada rodada da barragem terá no máximo 06 (seis) competidores; 
• Os 10 (dez) primeiros pratos da primeira participação na barragem, serão acrescidos no resultado obtido para o 

ranking. 
 
 

1.2 DESEMPATES DENTRO DAS BARRAGENS 

a) Caso tenha 12 ou mais atiradores na categoria: 
1 - Menor número de pratos errados somados na barragem; 
2 - Persistindo o empate: Shoot Off; 
 

b) Nos demais casos ou com até  06 atiradores: 
1 - Shoot Off. 
 
 
 
 

2. TIRO LIVRE 

• Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independente do dia ( 11 ou 12 de junho de 
2016), somado com o resultado obtido na barragem. 

• No domingo, dia 12/06/2016, cada atirador só poderá realizar uma prova por categoria que estiver disputando, devido à 
realização da barragem prevista para às 10:30hs. 



 
2.1 BARRAGENS DO TIRO LIVRE 

• Só haverá barragem no domingo, dia 12/06/2016. 
• A barragem será formada pelos 05 (cinco) melhores de cada categoria (Pistola Iniciante, Revólver Iniciante, Pistola 

Sênior, Sênior e Gold), obtidos nos 02 dias de prova (11 e 12 de junho de 2016), com a soma dos seus 02 (dois) 
melhores resultados. 

• Os desempates para entrar na barragem TIRO LIVRE do domingo , serão Shoot Off com tiro a tiro em alvo de 
precisão, ao tempo de 01 (um) minuto por tiro, ao comando do árbitro, precedida de até 5 disparos de ensaio; 

• A prova da barragem consistirá na soma dos seus dois melhores resultados de provas, ao resultado de uma rodada 
de 10 (05+05) disparos em alvo de precisão, mais uma rodada de 10 (05+05) disparos em alvo de duelo. Ambas 
precedidas de ensaio; 

• Os desempates na barragem de TIRO LIVRE serão Shoot Off com tiro a tiro em alvo de precisão ao tempo de 01 
(um) minuto por tiro, precedida de até 05 disparos de ensaio, ao comando do árbitro. 

• A disputa e premiação serão independentes e por categoria. 
   

 
3. SILHUETAS METÁLICAS (AR COMPRIMIDO) 

• Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independente do dia (11 ou 12 de junho de 
2016). 

3.1 DESEMPATE 

•••• Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas; 
•••• Persistindo o empate, Shoot Off nos carneiros, tiro a tiro, com 10 (dez) segundos para cada tiro, ao comando do 

árbitro. 
 

4. SAQUE RÁPIDO 

• Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independente do dia (11 ou 12 de junho de 
2016). 

4.1 DESEMPATE 

• Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas; 
• Persistindo o empate, será considerado o maior número de centros a 20 (vinte) metros; 
• Persistindo o empate, será considerado o maior número de 09 (noves) a 20 (vinte) metros e assim sucessivamente; 
• Persistindo ainda assim o empate, Shoot Off com 10 (dez) disparos a 20 (vinte) metros. 
 
 

5. CARABINA 22 A 25 METROS 

• Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independente do dia (11 ou 12 de junho de 
2016). 

5.1 DESEMPATE 

• Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas; 
• Persistindo o empate, verifica-se, entre as duas provas, a maior série de 10 (dez) disparos, depois a segunda maior 

série e assim sucessivamente. 
 

6. CARABINA DE AR A 10 METROS 

• Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independente do dia (11 ou 12 de junho de 
2016). 

6.1 DESEMPATE 

• Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas; 
• Persistindo o empate, verifica-se, entre as duas provas, a maior série de 10 (dez) disparos, depois a segunda maior 

série e assim sucessivamente. 
 
 
 

7. COMPAK 
 

• A prova será realizada somente de 08:00hs às 10:30hs da sexta-feira e do sábado. Domingo não terá Compak. 
• Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independentes dos dias (11 e 12 de junho de 

2016). 
 



7.1 DESEMPATE 

• Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas; 
• Persistindo o empate, shoot off no posto 04, com as mesmas regras do campeonato estadual. 

 
 

8. SORTEIO DO 4º ANIVERSÁRIO DO SNIPER SOBRAL 
 

•  01 Espingarda cal 12, Boito, modelo Miura I, STD ou 01 revolver Taurus 38 SPL Modelo 85S oxidado, para cada 
inscrição feita ou adquirida para sorteio, o sorteado escolherá qual premio que deseja, tendo até 30 dias para definir a 
documentação ou doar ao clube o premio, sorteio será somente para filiados ao Sniper ou de outro clube pertencente a 
FCCT.  

 
 

 
 

9. PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES 
 
Para a premiação do 4º aniversário, será considerada a soma dos melhores resultados obtidos nos dois dias de evento, 
respeitando o item MODALIDADES. 
 

• TIRO LIVRE: Premiação do 1º ao 3º lugar de cada categoria, obtidos com a soma da barragem; 
• TIRO AO PRATO: Premiação do 1º ao 3º lugar de cada categoria; 
• COMPAK: Premiação do 1º ao 3º lugar de cada categoria; 
• SILHUETAS METÁLICAS (de ar): Premiação do 1º ao 3º lugar de cada categoria; 
• SAQUE RÁPIDO: Premiação do 1º ao 3º lugar de cada categoria; 
• 22 a 25 METROS: Premiação do 1º ao 3º lugar de cada categoria; 
• CARABINA DE AR 10 METROS: Premiação do 1º ao 3º lugar de cada categoria. 

Equipes 
 
Não haverá equipes. 
 
 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

• Em caso de desistência da prova em andamento, acarretará na perda de 02 (dois) pontos em sua melhor participação do 
dia; 

• Em caso de problemas mecânicos com a arma, esta poderá ser substituída por outra; 
• O atirador que tiver de desistir de uma prova para poder participar de uma barragem ou Shoot Off não será penalizado; 
• As premiações de armas serão em forma de crédito para aquisição nas lojas do Sniper e o premiado deve estar filiado à 

um clube da  FCCT; 
• No domingo as inscrições no quiosque só poderão ocorrer até às 10:00hs e o recebimento nas mesas de prova até às 

10:30hs;  
• Os atiradores que não são filiados a nenhum clube da FCCT e participarem das competições, serão considerados 

“Participação Especial”. 
 
 
 


