REGULAMENTO E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
CAMPEONATO CARABINA DE PRESSÃO
OBSERVAÇÕES:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A competição de carabina de pressão será composta por duas modalidades: Carabina de Ar 10m
e Silhueta metálica.
A prova terá duas divisões: Infanto-juvenil (8 aos 14 anos) e Adulto.
Poderá ser utilizado até o calibre 5.5mm.
O Campeonato é aberto ao público.
Todos os equipamento a serem utilizadas para a competição, será de responsabilidade única do
competidor ou responsável.
As inscrições poderão ser feitas pelo site da entidade até 15/02/19 ou pessoalmente no dia da
competição até as 14:30.

ADVERTÊNCIAS:
a) A partir do momento em que uma arma é colocada na linha de fogo, até que seja removida, a
boca do cano deverá estar voltada com segurança para a, direção dos alvos.
b) Em nenhum momento, durante a posição para disparo, os competidores podem permitir que
suas armas sejam apontadas para qualquer parte de seus corpos ou do de outras pessoas.
c) Haverá um local especifico, denominado Área de Segurança para o correto manuseio da arma,
limpeza e pequena manutenção. Este local é terminantemente proibido manusear qualquer
tipo de munição, sob pena de desclassificação do competidor.
d) Não é permitido nenhum tipo de mira optica ou luneta.
e) A responsabilidade pelo atirador menor de idade é inteiramente dos pais ou responsável.

Local, Data e horário:




A prova será no dia 17/02/2019 das 09:00 às 15:00.
Av. Salgado Filho, 1334 - Jardim Califórnia, Londrina - PR, 86040-000.
Em caso de Chuva a prova será na Sede do Clube – Rua Rafael Calil Jorge, 200, Jardim da Urca,
Londrina-PR, 86031-720.

Valores:




1 Modalidade: R$ 25,00
2 Modalidades: R$ 45,00
Repasse: R$ 10,00 (Máximo 3).

Divisões:



Infanto-juvenil (8 aos 14 anos) – Os competidores poderão usar apoio e na silhueta metálica o
alvo será maior que o convencional. Necessariamente o atirador que se enquadre nessa divisão
deverá estar acompanhado dos pais ou responsável em todo momento da prova.
Adulto – Os atiradores que não possuírem maioridade, deverão estar acompanhado pais ou
responsável durante a prova.

Equipamentos e documentos:



Óculos de proteção.
Documento de identificação (RG ou CNH)

MODALIDADE SILHETA METÁLICA
A silhueta metálica surgiu no México nos anos 40, nela o objetivo é disparar sobre
series de 5 alvos metálicos, confeccionado em chapas de aço dimensões diferentes,
representando o perfil de galinhas, porcos, perus e carneiros. O grau de dificuldade aumenta
conforme as distancias dos alvos.
Observações gerais
1) Distância.
Alvos a 9 (galinhas), 11.5 (porcos), 14 (peru) e 16.5 (bode) metros. Os alvos deverão ser
colocados em pedestais a aproximadamente 50 cm de altura em relação ao chão. Da mesma
forma é facultativo ao organizador usar alturas progressivas para facilitar a visada.
Ex.: galinha a 30cm de altura, porco a 40cm, peru a 50cm e bode a 60cm.

2) Alvos: No formato de Galinha, Porco, Peru e Bode em chapa de aço de aproximadamente
3mm ou (1/8 de polegada) de espessura com tamanho de 1/10 dos alvos da prova Big Bore.

3) Posição: De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da carabina se dará com
ambas as mãos podendo apoiar no ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado no corpo
não sendo permitido qualquer dispositivo de encaixe.

4) Carabinas:
a) Calibre Até 5,5mm. Determinadas carabinas, por apresentarem potência muito elevada,
podem ser proibidas pelo organizador para que não haja dano em suas silhuetas.
b) Peso do Gatilho e da Carabina Sem restrições c) Mira Somente Mira Aberta (alça e mira). Não
são permitidos dióptros.
5) Competição:
a) Prova: Silhueta Metálica 1/10 - Carabina de Ar - Mola - Mira Aberta Na prova acima são
permitidas quaisquer carabinas de ar comprimido por ação de mola - mecânica ou pneumática
(gás RAM) com carregamento com um só chumbinho e cano basculante.
b) Ensaio: Não há ensaio.
c) Desenvolvimento: O atleta deverá atirar na sequência de alvos mais próximos para os mais
distantes (Galinhas, Porcos, Perus e Carneiros, nesta ordem) sempre da esquerda para a direita
com um disparo para cada animal, perfazendo um total de 20 disparos. O atleta que disparar
em um animal e acertar outro terá zero para o primeiro e zero para o segundo, ou seja, só serão
contados os pontos dos animais acertados na sequência da esquerda para a direita e que
efetivamente for o alvo da vez.
Obs.: Será contado um ponto para cada animal derrubado na sequência correta.
d) Tempo: 10 minutos.






e) Desempate: (na ordem apresentada até ocorrer o desempate)
O maior número de Bodes;
O maior número de Perus;
O maior número de Porcos;
O maior número de Galinhas;
Matrícula mais antiga, ou para casos de premiações locais, por outro critério a cargo do
organizador.






f) Comandos:
“O tempo de preparação de 1 minuto começará a partir de agora”;
“Preparação terminada”;
“Atenção atletas o tempo de prova de 10 minutos começará a partir de agora”;
“Prova terminada”.

MODALIDADE CARABINA DE AR 10 METROS.
Observações gerais

1) Distância: Alvo a 10 metros.
2) Alvos: Com as mesmas dimensões do alvo de pistola de Ar 17 cm por 17 cm.
3) Posição: De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da carabina se dá com
ambas as mãos podendo apoiar no ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado no corpo
não sendo permitido qualquer dispositivo de encaixe.

4) Carabinas:
a) Calibre Até 5,5 mm, e calibre 4.5 mm como únicos permitido;
b) Peso do gatilho e da carabina sem restrições;
c) Miras Somente Mira Aberta (alça e massa de mira). Não são permitidos dioptro.
5) Competição:
a) Prova de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta. Na prova acima são permitidas
quaisquer carabinas de ar comprimido por ação de mola - mecânica ou pneumática (gás RAM)
com carregamento com um só chumbinho e cano basculante. As carabinas de cano fixo não
serão permitidas;
b) Ensaio: A organização fornecerá 05 alvos de 17x17cm, sendo 1 para ensaio e 4 para a prova;
c) Desenvolvimento: 20 disparos em 4 séries de 5 tiros em 4 alvos de prova. Em caso de
disparos dados e impactos com rasgos nos alvos de prova, são computados os cinco impactos
com valores mais baixos de cada alvo (incluindo os zeros – acertos fora do alvo). Os rasgos no
papel não são contados, somente a parte do furo do tamanho do projétil.
Obs.: O centro do alvo (X olímpico) e o centro imediato (ambos pretos). Valem 10 pontos e os
demais marcados no alvo, de 09 a 01 pontos;
d) Tempo: 20 minutos para ensaio e prova;
e) Desempate
• Maior pontuação no alvo número 4;
• Maior pontuação no alvo número 3;
• Maior pontuação no alvo número 2;
• Maior pontuação no alvo número 1;
• Maior número de 10, depois 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 em toda a prova;
• Matrícula mais antiga, ou para casos de premiações locais, por outro critérios a cargo do
organizador.
f) Comandos:
 “O tempo de preparação de 1 minuto começará a partir de agora”.
 “Preparação terminada”.
 “Atenção atletas o tempo de prova é de 20 minutos começará a partir de agora”.
 “Prova terminada”.

