
 

 
 
Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque 
 
Regulamento para o Campeonato Aberto Carabina Ar Mira 
Aberta 
 
 
I. Finalidade 

Regulamentar a prova de Carabina Ar Mira Aberta  
 
II. Descrição da Prova 

 a) Distância 

     10 (dez) metros. 
 

b) Alvo 
     De pistola de ar da ISSF. 
 

c) Posição 

         De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se dará com ambas 
as mãos e o ombro.   Um dos cotovelos poderá estar apoiado no quadril. 
 

d) Arma 

d.1) Serão permitidas todas as armas longas que contenham as seguintes 
especificações: 
 

d.1.1) Calibre 4,5mm (todas), ou 5,5mm somente de baixa potência. Excluem-se 
carabinas com mais de 25 joules, ou na falta de um cronógrafo, será efetuado o 
teste sendo atirado 2 vezes em uma tábua de pinus com espessura de 1,5cm. 
Havendo perfuração total da madeira, a arma estará excluída. 
 
d,1.2) Miras abertas sem nenhum tipo de aparelho ótico. A massa de mira poderá ter 
o túnel de proteção. 
 
d.1.3) Filamento de fibra ótica na Massa e na Alça de Mira. 
  
d,1.4) Cano dobrável, podendo ser utilizado o sistema pneumático (Gás RAM). 
 
d.1.5) Armas com peso com de até 3,5 (três vírgula cinco) Kg, incluindo as miras. O  
uso de contrapesos é permitido desde que o conjunto não ultrapasse esse limite. 
 
d.1.6) A altura máxima admissível entre o centro do cano e a parte inferior da 
coronha apos o guarda mato é de 70mm, já inclusos quaisquer acessórios. Se um 
apoio for adaptado na parte inferior da coronha, este não pode exceder a largura da 
própria coronha. 
 
 



 
d.1.7) Peso mínimo do gatilho deverá ser de 500 gramas. 
 
d.1.8) A coronha não pode ser articulada em qualquer direção, na parte que 
promove o apoio no ombro. É permitido o uso de soleira, sem garfo ou qualquer tipo 
de prolongamento, fixa na coronha sem ajustagem vertical ou horizontal, e a 
saliência das pontas de suas abas não pode exceder 10mm do encosto central. 

 
 
       d.2) Não será permitido: 

 
d.2.1) Armas olímpicas, mesmo que tenham sido adaptadas. 
 
d.2.2) Acessórios de armas olímpicas. 
 
d.2.3) Modificações que alterem a coronha original, exceto as permitidas no item 
anterior. 
 
d.2.4) Modificações ou adaptações que alterem as características originais da arma: 

Uso de contrapesos de cano, freio de boca, compensador, garfo, apoio do 
rosto ajustável, elevador do apoio do rosto, apoio para mão sob a coronha 
(palm rest), tubo prolongador do cano/massa de mira. 

 
d.2.5) Soleira com regulagem vertical e horizontal.  Caso este equipamento conste 

no projeto original da arma, a mesma deve ser alinhada e fixada, não sendo 
permitido qualquer ajuste.  

 

d.2.6) O Diretor da Prova e os Árbitros dos postos de tiro poderão, a qualquer 
momento, verificar as armas e equipamentos usados pelos atletas. O não 
cumprimento de qualquer requisito será causa de desqualificação.   

    
   
    e) Munição 

Cada atirador deverá trazer sua munição, preferencialmente do tipo MATCH (com a 
cabeça chata). Atiradores que se utilizarem de outro tipo que não a MATCH, não 
poderão contestar a apuração de seus alvos, pois o recorte no alvo não é 
suficientemente definido. 

 
 
     f) Equipamento 

f.1) Não será permitido o uso de bancada móvel, para descanso da arma no intervalo do 
tiro. 
 
f.2) Não será permitido o uso de calça de tiro, botas de tiro, casaco de tiro, bandoleira, 

luva ou qualquer outro tipo de vestimenta utilizada em provas olímpicas e que 
facilite o tiro. 

 
g) Competição 

g.1) Ensaio 
 Um alvo de ensaio com número de tiros livre. 

 
g.2) Prova 

6 (seis) séries de 5 (cinco) tiros em 6 (seis) alvos de prova. 
 

g.3) Tempo 
35 (trinta e cinco) minutos para o ensaio e prova. 

 
 
 
 



 
h) Comandos 

 "Seu tempo de 3 minutos de preparação começará a partir de agora" 

 "Começar" 

 "Faltam 5 minutos” 

 "Terminar" 
 
 

III. Categorias, classes, desempate e premiação 
     a) Categorias 

 
DAMAS 
JUVENIL – De 14 a 21 anos 
SÊNIOR – de 22 a 35 anos 
MASTER – acima de 36 anos 
GERAL – Categoria em que participam todos os competidores. 
 
Será considerado a idade completada durante o ano de realização das provas. 
 
b) Classes 

Classe Única no primeiro ano de realização. Após o término do campeonato será realizado 
reunião dos organizadores, podendo ter a participação dos tiradores, na qual será decidido 
pela inclusão ou não de classes no campeonato do ano seguinte. 
 
c) Desempate 

c.1.1) Se dará pelo maior número de centros olímpicos (X), 10, 9 e assim 
sucessivamente, da prova que estará valendo para o campeonato. 

 
c.1.2) Persistindo o empate será considerado o vencedor aquele que tiver o melhor 

tiro no ultimo alvo. 
 

d) Premiação 

   
d.1) Por etapa - Medalhas até o 3. lugar de cada categoria. 
 
d.2) Por campeonato – Troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria, 
juntamente com premiação em forma de produtos a serem definidos até antes da 
última etapa do campeonato. 

 
  

IV. Inscrições 
a.1) O Atirador poderá fazer a inscrição no dia da prova e deverá ter no mínimo 14 anos, 

sendo que menos de 18 anos deverão estar acompanhados do pai ou responsável. 
 
a.2) O campeonato é aberto e serão aceitas todas as inscrições desde que atendam os 

requisitos descritos no item acima. 
 
a.3) A re-inscrição é livre, sendo sempre considerado o último resultado, independente de a 

pontuação ser maior ou menor que a anterior. Assim que a re-inscrição for paga, será 
inutilizado os alvos da inscrição anterior. 

 
a.4) Valores: 
 - Valor da inscrição para sócios do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque = R$ 5,00 
 
 - Valor para não sócios = R$ 10,00 
 
     - Valor da re-inscrição = R$ 5,00 para todos. 
 
 
 



 
 
V. Normas Disciplinares 

a) É proibido fumar ou beber na linha de tiro. 
 
b) O Atirador ao dirigir-se ao Diretor da Prova deverá fazê-lo de maneira a não atrapalhar os 

demais atiradores e de forma educada. 
 
c) No caso de infração ao presente Regulamento ou o não cumprimento das decisões do 

Diretor da Prova serão aplicadas as seguintes penalidades disciplinares: 
 

c.1) Advertência Verbal. 
 
c.2) Penalização em 2 (dois) pontos no resultado da prova em que ocorreu a infração. 
 
c.3) Desqualificação. 

 
 
VI. Segurança 

a) É proibida a ingestão de bebida alcoólica antes e durante a prova.  

b) As armas só serão colocadas em posição de tiro, municiadas ou disparadas, no 
posto de tiro. Em qualquer outra situação as armas deverão estar sempre 
descarregadas, com alavanca de rearme ou cano destravado ou câmara de 
municiamento aberta.  

c) Caso não seja possível ou seguro manter o cano ou a câmara de municiamento 
aberta, um fio vermelho deverá ser colocado na câmara. 

d) Sempre que for ordenado “cessar fogo” o tiro deverá ser de imediato suspenso. 
Após o esclarecimento da situação, as armas deverão ser descarregas de forma 
segura ou retornar a competição sempre com autorização do Árbitro. 

e) O comando de “cessar fogo” poderá ser dado por qualquer pessoa, quando 
deparar com uma situação de risco. 

f) O atleta que causar disparo acidental será imediatamente desqualificado. Define-se 
disparo acidental todo e qualquer tiro efetuado fora da área alvejável, esteja a arma 
municiada ou não. 

Exemplos de falta de segurança: 

1) Manuseio de arma, em qualquer situação, que não seja dentro do posto de tiro 
ou para colocá-la em condições de segurança para transporte ou permanência 
fora de tais locais; 

2) Apontar a arma para qualquer outra área que não a indicada no posto de tiro, 
quando não estiver com o cano destravado ou a câmara de municiamento aberta;   

3) Manter o dedo no gatilho ou dentro do guarda-mato durante o transporte, 
municiamento, desmuniciamento da arma. 

 Todos são responsáveis pela segurança. 
 
 
VII. Disposições Gerais 

a) Todos os expedientes e/ou equipamentos que possam vir a facilitar o tiro, e que não 
foram aqui mencionados, ou ainda, contrariem o espírito destas regras, são proibidos. 

 
b) O Diretor da Prova poderá a qualquer momento examinar o equipamento do atirador e 

impugnar os resultados caso o julgue em desacordo com as normas estabelecidas. 
 
c) Os casos omissos serão resolvidos pelo Júri de Apelação. 
 



d) Todos os atiradores deverão ter conhecimento das regras e cuidar para que elas sejam 
cumpridas. 

 
e) Não é permitido nenhum tipo de auxílio ao atirador quando no posto de tiro. Caso 

necessite assistência, deverá solicitar ao Diretor da Prova autorização para dirigir-se ao 
seu técnico fora do posto de tiro. 

 
f) Será aceito recurso quanto ao resultado até um prazo máximo de 30 (trinta) minutos após 

a divulgação dos resultados. Para interpor recurso, o interessado deverá pagar uma taxa 
equivalente a uma inscrição de prova. Caso o recurso seja aceito, o valor cobrado será 
devolvido. Dúvidas de pontuação durante a apuração deverão ser resolvidas na linha de 
tiro. 

 
g) As datas e horários serão definidos antes da primeira prova do campeonato, e poderão 

ser alteradas com no mínimo 30 dias de antecedência, conforme critério dos 
organizadores. 

 

h) Comportamento anti-esportivo 

Os competidores estarão sujeitos às sanções previstas neste regulamento quando 
adotarem comportamento “antidesportivo”.  Exemplos de comportamento 
“antidesportivo” incluem, embora não exclusivamente, a trapaça, a desonestidade, a 
desobediência em relação a instruções razoáveis do DP ou qualquer comportamento 
parecido que traga má reputação ao esporte. O DP deverá ser notificado logo que 
possível. 

i) Penalizações: O atleta, ao se inscrever em uma prova, ficará sujeito ao cumprimento do 
preconizado neste regulamento, dos bons preceitos de educação e de normas éticas. 

 


