REGULAMENTO E INSTRUÇÕES NORMATIVAS IPSC INTERNO

Divisões:
Standard - As armas podem conter pequenas modificações, mas devem caber dentro do
padrão de uma caixa de (225mm x 150mm x 45mm) e com o carregador inserido. Os calibres
normalmente utilizados são .40 S&W e .45 ACP
Light - As armas devem ser de calibre .380 ACP e o Fator Menor de 85. Esta divisão só existe
no Brasil e seguem as mesmas regras da categoria Standard.
Minirifle - Uma Assembleia Geral realizada na Grécia aprovou essa nova divisão, praticada
com o calibre .22 LR, com regulamento próprio e com duas categorias: Standard e Open.
Revolver - As armas devem ser originais de fábrica, ou seja, sem alterações, com cilindro de
6 tiros no máximo e cano de até 150mm (6”). Os calibres normalmente utilizados são .38 SPL e
.45 ACP.

Advertências:




Todas as armas e munição apresentada na prova deverá ser oriunda de autorizações do
exército.
Todas as munições a serem utilizadas para treinamento e competição, será de
responsabilidade única do competidor.
Não manusear armas de fogo fora da área de segurança, caso essa regra seja quebrada
o atirador será desclassificado.

A prova:


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 (até estojos vazios), sob pena de desclassificação
do competidor.



A posição de início será sentado, dentro da área demarcada, quando pronto, deverá se
posicionar com as mãos tocando o abafador, para o início do sinal sonoro.



O atirador deverá “resolver” a pista da maneira mais eficiente que conseguir, dando
sempre no mínimo dois disparos em cada alvo de papel (em regiões pontuáveis) e o
quanto for necessário para derrubar os plates. O competidor deverá observar as
limitações da pista para que não avance para áreas de penalidade.



Ao termino da série de tiros, manter a arma apontada para o para-balas, efetuar a
retirada do carregador e puxar o ferrolho para retirada da munição da câmara. Em caso
de revolveres e carabinas, efetuar o mesmo princípio afim de “esfriar a arma”.

Requisitos:



Possuir Certificado de registro (CR);
Possuir munições próprias (para os devidos fins).

Documentos (apresentação indispensável no dia do evento):




Guia de Transito da Arma;
CRAF (se tiver);
Nota fiscal das munições.

Equipamentos necessários:








Coldre (que cubra o gatilho) – Saque rápido;
JetLoader (Caso Revolver);
Cinto;
Porta-Carregador;
No mínimo 2 carregadores;
Protetor Auricular;
Óculos de proteção.

VALOR: R$ 45,00
INSCRIÇÕES: https://www.clubedetiropevermelho.com.br/
DISPAROS: 16 mínimos
LOCAL: Estande Indoor – Rua Rafael Calil Jorge, 200, Jardim da Urca – Londrina/PR

