REGULAMENTO E INSTRUÇÕES NORMATIVAS – PROVAS CTCB

Observações:








A disciplina sediada pelo CTPV será apenas a “Open Revolver/Pistola”, onde o
comprimento da arma não poderá exceder 6”, e os calibres aceitos são: .38SPL,
.38Super Auto, 9mm, 10mm, .357MAG, .380ACP, 44MAG, 40S&W, .45ACP.
Todo material apresentado na competição deve ser oriundo de autorizações do exército
e obrigatoriamente deverá ser apresentada a documentação de comprovação no dia do
evento.
As declarações de participação e outras quaisquer não são de responsabilidade do CTPV
e sim da CTCB, deste modo o clube não emitira declarações destes eventos.
O lançamento dos resultados é responsabilidade do CTPV e será encaminhado para a
CTCB em até 5 dias úteis.
Todas as munições a serem utilizadas nas competições, é de responsabilidade única do
competidor.
As inscrições poderão ser feitas até o fim de cada prova.
O Valor por inscrição é de R$ 55,00 reais.

Requisitos:




Possuir Certificado de registro (CR);
Possuir arma apostilada junto ao SIGMA (para os devidos fins) ou utilizar a do
Clube De Tiro Pé Vermelho;
Possuir munições próprias (para os devidos fins).

Datas e horários:



Serão 12 etapas ao longo de 2019, sendo uma por mês, consulte o site do CTPV
para ver as datas.
As provas serão realizadas na data previamente prevista, com o início marcado
sempre para as 09:00 e encerramento 11:00. Não sendo possível realizar em
outro horário.

Desclassificações:



Em caso de quebra de regra de segurança ou manuseio da arma fora do local
determinado pelos membros da organização da prova, resultara em
desclassificação do imediata candidato.
Qualquer ação insegura por parte do candidato, resultara em desclassificação.

Sobre a disciplina
1 - DA ARMA
a. O comprimento do cano não deverá exceder a 6" (seis polegadas).
2- DOS ACESSÓRIOS
a. É permitido o uso de "Jet ou Speed loader" e assemelhados.
3 – DOS ALVOS
a. Será adotado a alvo “A-4” homologado pela CTCB.
b. A distância de tiro será de 10 (dez) metros.
4 – DA POSIÇÃO DE TIRO
a. O atirador deverá atirar em 1 posição, sendo ela em pé.
5 – DA COMPETIÇÃO.
A prova consistirá em 20 (vinte) disparos, sem ensaio, da seguinte forma:
a. PISTOLA: Em pé 20(vinte) disparos no tempo de 40 seg.;
b. REVOLVER: Em pé 20(vinte) disparos no tempo de 120 seg.;

Documentos (apresentação indispensável no dia do evento):



Guia de Transito da Arma;
CRAF (se tiver);

Equipamentos necessários:








Coldre – Saque rápido (precisa cobrir o guarda mato).
JetLoader (Caso Revolver);
Cinto;
Porta-Carregador;
No mínimo 2 carregadores;
Protetor Auricular;
Óculos de proteção.
Penalidade:
a. Cada disparo além do tempo, uma penalidade do melhor impacto no alvo.
b. Impactos a mais, serão descontados os melhores pontos.

