
Regulamento Tiro Mensal Interno  
Carabina Apoiada C.C.T. Araújo Brusque 2011:  

 
1 – Da comissão de tiro Mensal:  Daniel Imhof 
 Clarindo Montibeller 
 Pedro Ohlweiler 
 Murilo Appel. 
 
2 – Da forma de disputa:  Serão disputadas durante o ano uma competição 
regular por mês sempre quinta-feira conforme calend ário anexo, 
adicionando-se as duas festas internas tradicionais  do ano (Páscoa 
Araújo Brusque e Guabirubense), além das etapas bôn us. 
 
2.1 - A disputa será dividida em dois semestres. No  primeiro semestre 
serão 5 (cinco) disputas mensais + Tiro de Páscoa +  2 (duas) etapas 
bônus. No segundo semestre serão 5 (cinco) disputas  mensais + 
Guabirubense + 2 (duas) etapas bônus.  
 
2.1.1 - Para o 1º semestre, cada atirador somará a festa de Páscoa (ou 
Bônus A, o que for melhor) e mais os 4 melhores res ultados nos tiros 
mensais (incluindo-se o Bônus B).  
 
2.1.2 - Para o 2º semestre, cada atirador somará a festa do Guabirubense 
(ou Bônus C, o que for melhor) e mais os 4 melhores  resultados nos tiros 
mensais (incluindo-se o Bônus D). 
 
2.1.3 - Para o geral do ano o atirador somará ou do is melhores 
resultados entre Páscoa, Guabirubense, Bônus A e Bô nus C, e mais os oito 
melhores resultados no tiro mensal (Incluindo-se os  bônus B e D). 
 
2.2 – Etapas Bônus:  Serão consideradas as seguintes etapas bônus: 
 
2.2.1 - Bônus A: Festa de tiro do Clube de Caça e t iro Índios em 
Presidente Getúlio. Caso o numero de tiros da compe tição não seja 18, 
será feito um cálculo para que seja proporcional a 18 tiros, com 
arredondamento para cima quando houver. 
 
2.2.2 - Bônus B: Torneio interno de Páscoa que se r ealiza no sábado, um 
dia antes da Festa de Páscoa. Serão dados 9 tiros v alendo, no mesmo 
estilo do tiro mensal. 
 
2.2.3 - Bônus C: Torneio Interestadual de Tiro de C ampo Bom – RS. Será 
contado a pontuação conseguida no torneio descontan do-se 25 (vinte e 
cinco) pontos, de modo a atingir pontuação máxima d e 175 pontos, devido 
a diferença entre munições utilizadas nos torneios.  
 
2.2.4 - Bônus D: Torneio da Amizade Brusque X Campo  Bom na Etapa do 
estadual em julho. Será contada a pontuação consegu ida no torneio, 
descontando-se 10 (dez) pontos, de modo a atingir a  pontuação máxima de 
90 pontos. 
 
Paragrafo Único:  Caso qualquer das etapas bônus não seja realizada ou a 
equipe de tiro não participar do evento, ela será c onsiderada nula.  



2.3 – Do desempate:  Será válido tanto para cada semestre como para o a no 
inteiro. Em caso de empate, levará vantagem o atira dor que tiver a maior 
nº de 90 e depois 89 e assim sucessivamente até que  se haja o desempate, 
sem contar as etapas bônus. Persistindo o empate le vará vantagem o 
atirador que tiver participado no maior número de e ventos do calendário 
em anexo independente de qual seja. Ainda persistin do o empate levará 
vantagem o atirador com mais idade. 
 
3 – Da quantidade de tiros:  1 (um) alvo de ensaio + 3 (três) alvos de 3 
(três) tiros cada, totalizando 9 tiros válidos. 
 
4 – Da inscrição:  Cada atirador será responsável por anotar seu nome  e o 
número do alvo correspondente na folha de inscrição . Caso não o faça, os 
alvos serão considerados nulos e o atirador desclas sificado da etapa. 
 
5 – Do horário da competição:  das 18:30 às 22:00 (cheguem cedo por 
favor). 
 
6 – Das armas:  Duas armas do clube. Está liberado a quem quiser t razer 
sua própria arma. 
 
7 – Da munição:  EXCLUSIVAMENTE fornecida pelo clube. 
 
8 – Da premiação:  
 
8.1 - Para cada semestre serão entregues 2 (duas) m edalhas: Campeão e 
vice-campeão semestral. 
 
8.2 - Para a classificação geral do ano: 
- 1o colocado geral: Troféu. 
- De 2 o a 5 o: Medalhas. 
 
8.3 - Urso: Troféu especial transitório. Ganhará o troféu do Urso o 
atirador que obtiver a menor pontuação durante o an o somando um mínimo 
de competições válidas, como descrito no item 2.1.3  deste regulamento. 
 
9 – Dos casos omissos deste regulamento:  Serão resolvidos pela comissão 
de tiro mensal.  
 
 
Brusque, Janeiro/2011. 
 
Daniel D. Imhof 
Diretor de Tiro. 

  



Calendário Tiro Mensal Interno  
Carabina Apoiada C.C.T. Araújo Brusque 2011:  

 
Primeiro Semestre:  
 
• 24 de Fevereiro 
• 10 de Março 
• 14 de Abril 
• 16 de Abril – Bônus B (Torneio 

interno de sábado) 
• 17 de Abril – Festa de Páscoa 

• 12 de Maio 
• 09 de Junho 
• A definir: - Bônus A (CCT Índios) 
 
Segundo Semestre:  
 
• 14 de Julho 
• 16 de Julho – Bônus D (Amizade) 

• 11 de Agosto 
• 21 de Agosto – Guabirubense 

• 08 de Setembro 
• 01 de Outubro – Bônus C - Campo Bom 

• 13 de Outubro 
• 10 de Novembro 


