REGULAMENTO E INSTRUÇÕES NORMATIVAS STEEL CHALLENGE – 24/06/2018
Observações:






A competição denominada Desafio do Aço, será composta por duas categorias de armas
curtas o Revólver e a 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 apenas pelo site da entidade com o valor normal. Após
a data limite, os valores serão outros e as inscrições só poderão ser feitas no dia do
torneio, antes do início.

Steel Challenge interno 24/06/2018:


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 em pé, dentro da área demarcada, onde o competidor após
receber o comando de carregar e ficar pronto, poderá fazer uma visada com a arma
totalmente descarregada (vazia). Quando pronto, deverá se posicionar com as mãos
tocando o abafador, para o início do sinal sonoro.



Para a competição do dia 24/06/2018 Interna, será montada uma única pista
denominada Pendulum, contendo cinco plates sendo um deles o stop plate, fixados em
pedestais de madeira em distancias variáveis conforme cronograma pré-aprovado pela
organização. A competição contará com cinco passadas de cinco disparos mínimos,
descartando a “pior” passada e somando os tempos das quatro “melhores” passadas.
Os plates deverão ser atingidos em forma aleatória, ficando a critério do competidor
executar a sua melhor estratégia, devendo no entanto atingir o stop plate como último
disparo.



Qualquer plate que não tenha sido atingido antes do stop plate pontuará como um miss
(erro) e a cada miss em um plate resultará em uma penalidade de 3 (três) segundos,
somado então ao tempo dessa série. Se por ventura o stop plate não for atingido, a
pontuação para esta série será de 30 (trinta) segundos.



Terminando as cinco passadas, o competidor assinará a súmula contendo todas as
pontuações e receberá uma via para seu controle. Por medidas de segurança, o atirador
não poderá em hipótese alguma deixar o local sem a arma estar desmuniciada e travada
no coldre ou bolsa/caixa própria para o transporte.



Ao fim de uma série todos os plates serão repintados, para melhor visualização e
conferência dos impactos pelo próximo competidor.

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

VALOR: R$ 35,00
INSCRIÇÕES: https://www.clubedetiropevermelho.com.br/
DISPAROS: 25 mínimos
LOCAL: Estande Indoor – Rua Rafael Calil Jorge, 200, Jardim da Urca – Londrina/PR

