REGULAMENTO E INSTRUÇÕES NORMATIVAS TRP 2020
Observações:





A compe ção denominada TRP, será composta por duas categorias de armas curtas
Revólver (.38SPL, 357mag e 44mag) e Pistola (.380ACP, 9mm luger, 40SW e 45ACP). E
nas armas longas carabinas Fogo Circular RimFire .22 LR (Proibido armas de
compe ção Olímpica).
Todo material apresentado na prova deve ser para o devido ﬁm e com a
documentação em dia junto ao Exército Brasileiro.
Todas as munições a serem u lizadas para treinamento e compe ção, será de
responsabilidade única do compe dor.

Inscrições:


PARA SÓCIOS PÉ VERMELHO:
 No site do clube de ro pé vermelho, até o dia 23/09/2020, ao custo de R$35,00*.
 Via link para pagamento no cartão de crédito, até o dia 24/09/2020 ao custo de
R$35,00* (solicite via whatsapp).
 Via depósito bancário, até o dia 24/09/2020 ao custo de R$35,00*.
 Pessoalmente, na sede do Clube de ro Pé Vermelho, até o dia 25/09/2020, ao
custo de R$ 35,00*.
 No dia da prova ao custo de R$ 50,00.
* No caso de 2 inscrições o valor sai a R$ 32,50 cada e no caso de 3 sai a R$ 30,00
cada.



PARA SÓCIOS FREEDOM SHOOTERS:
 Na sede do clube de Tiro Pé Vermelho até o dia 25/09/2020, ao custo de
R$35,00*.
 Via link para pagamento no cartão de crédito, até o dia 24/09/2020 ao custo de
R$35,00* (solicite via whatsapp).
 Via depósito bancário, até o dia 24/09/2020 ao custo de R$35,00*.
 No dia da prova ao custo de R$ 50,00.
* No caso de 2 inscrições o valor sai a R$ 32,50 cada e no caso de 3 sai a R$ 30,00
cada. Válido apenas para inscrições antecipadas.



PARA CONVIDADOS
 Na sede do clube de Tiro Pé Vermelho até o dia 25/09/2020, ao custo de
R$50,00*.
 Via depósito bancário, até o dia 24/09/2020 ao custo de R$50,00*.
 No dia da prova ao custo de R$ 50,00.
* No caso de 2 inscrições o valor sai a R$ 47,50 cada e no caso de 3 sai a R$ 45,00
cada. Válido apenas para inscrições antecipadas.

Requisitos:




Possuir Cer ﬁcado de registro (CR);
Possuir arma apos lada junto ao SIGMA (para os devidos ﬁns);
Possuir munições próprias (para os devidos ﬁns).

SOBRE O TRP INTERNO 2020
1 - DA ARMA
a. O comprimento do cano não deverá exceder a 6" (seis polegadas) para revólveres e pistolas.
b. Seguir-se-á o regulamento da NRA (Na onal Riﬂe Associa on)
c. É vedado o uso de pistolas calibre .32SWL po "olímpico" como FAZ, HAMERLI ou
WALTHERGSP.
2- DOS ACESSÓRIOS
a. Não é permi do o uso de cabos envolventes;
b. É permi do o uso de "Jet ou Speed loader" e assemelhados.
c. Não é permi do nenhum po de luneta, red dot e aﬁns.
3 – DOS ALVOS
a. Será adotado ao alvo oval duplo, pequeno, homologado pela CBTP. Para agilizar a apuração
dos pontos, poderá ser u lizado dois alvos por a rador, um para a série de 10 disparos em 30
seg. e outro para as séries de 05 disparos em 10 e 8 segs, podendo os dois alvos serem
impressos na mesma folha. Na hipótese de um dos alvos se encontrar com mais de 10 (dez)
ori cios, o a rador perde o melhor ponto daquele alvo;
b. A distância de ro será de 15 (quinze) metros para handguns,
c. A distância de ro será de 25 (vinte e cinco) metros para miniriﬂe
4 – DA POSIÇÃO DE TIRO
a. O a rador deverá ﬁcar na posição em pé, com ambos os pés no solo, sem nenhum po de
apoio ou suporte. A arma deverá estar no coldre (padrão de segurança IPSC), com braços
estendidos e relaxados com ambas as mãos ao longo do corpo.
5 – DA COMPETIÇÃO.
A prova consis rá de 20 (vinte) disparos, sem ensaio, sendo os 10 (dez) primeiros no alvo da
esquerda e os 10 (dez) úl mos no alvo da direita, da seguinte forma:
03(três) séries, sendo:
 No alvo da Esquerda
i.
A primeira série com 10 (dez) disparos em 30 (trinta) segundos com uma recarga
obrigatória,
 No alvo da Direita

i.
ii.

A segunda série com 05 (cinco) disparos em 10 (dez) segundos e
A terceira série com 05 (cinco) disparos em 08 (oito) segundos;

6 – DAS MODALIDADES




MINIRIFLE
PISTOLA
REVOLVER

Documentos (apresentação indispensável no dia do evento):




Guia de Trânsito da Arma;
CRAF (se ver);
CR

Equipamentos necessários:









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

LOCAL: Estande de ro do Limoeiro, dia 26/09/20 às 14h.
Londrina, 02 de Setembro de 2020.
- Equipe Pé Vermelho

