REGULAMENTO E INSTRUÇÕES NORMATIVAS NRA RÁPIDO
Observações:






A competição denominada NRA RÁPIDO, será composta por duas categorias de armas
curtas Revólver e Pistola.
Poderá ser utilizado qualquer calibre na competição, desde que todo material seja para
o devido fim e com a documentação em dia junto ao Exército Brasileiro.
Uma vez que o campeonato é denominado interno, o competidor necessariamente
deverá ser do quadro de associados do Clube de Tiro Pé Vermelho de Londrina e estar
em dia com suas obrigações.
Todas as munições a serem utilizadas para treinamento e competição, será de
responsabilidade única do competidor.
As inscrições poderão ser feitas pelo site da entidade, telefone e pessoalmente com o
valor normal.

Requisitos:






Ser sócio ativo do Clube de Tiro Pé Vermelho;
Estar em dia com sua anuidade;
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).

Sobre o NRA RÁPIDO
1 - DA ARMA
a. O comprimento do cano não deverá exceder a 6" (seis polegadas) para revólveres
b. Seguir-se-á o regulamento da NRA (National Rifle Association)
2- DOS ACESSÓRIOS
a. É permitido o uso de "Jet ou Speed loader" e assemelhados.
3 – DOS ALVOS
a. Será adotado a alvo “A-1” homologado pela CBTP(Confederação Brasileira de Tiro
Prático).
b. A distância de tiro será de 25 (vinte e cinco) metros
4 – DA POSIÇÃO DE TIRO
a. O atirador deverá atirar em 4(quatro) posições, sendo em pé, ajoelhado, sentado e
deitado.
5 – DA COMPETIÇÃO.
A prova consistirá de 24 (vinte e quatro) disparos, sem ensaio, da seguinte forma:
a. em pé 6(seis) disparos no tempo de 20 seg.;
b. ajoelhado 6(seis) disparos no tempo de 20 seg.;

c. sentado 6(seis) disparos no tempo de 20 seg.; e
d. deitado 6(seis) no tempo de 20 seg.

Documentos (apresentação indispensável no dia do evento):



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

Equipamentos necessários:








Coldre – Saque rápido;
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.

VALOR: R$ 40,00
INSCRIÇÕES: https://www.clubedetiropevermelho.com.br/
DISPAROS: 24
LOCAL: Estande Indoor – Rua Rafael Calil Jorge, 200, Jardim da Urca – Londrina/PR
Leia o livro de regras da competição

