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O Campeonato estadual de 2020 das Modalidades Desafio do Aço (DA), Saque Rápido (SR), NRA 

(NRA Rápido) e Tiro Rápido de Precisão (TRP), doravante referenciado como CAMPEONATO, será 

realizado sob os auspícios da Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro (FTPRJ) no formato de 

Provas Presenciais e regido pelo a seguir estabelecido. 

 

Das Modalidades, Divisões e Categorias: 

 

Modalidades Divisões 

DA 

STANDARD, LIGHT, CLASSIC, OPEN, REVOLVER, PRODUCTION,     RIMFIRE 
OPEN, RIMFIRE IRON, MINI RIFLE OPEN E MINI RIFLE IRON 

CARABINA POR ALAVANCA STANDARD, CARABINA POR ALAVANCA OPEN, 
CARABINA SEMI-AUTO STANDARD E CARABINA SEMI-AUTO OPEN 

 
SR 

 
OPEN, PISTOLA, REVÓLVER, LIGHT 380, PISTOLA 22 LR e REVOLVER 22 LR. 

 
NRA Rápido 

 

PISTOLA MIRA ABERTA, PISTOLA MIRA ÓTICA, REVÓLVER MIRA ABERTA, 
REVOLVER MIRA ÓTICA e LIGHT 380. 

TRP 
OPEN, PISTOLA, REVÓLVER, SNUBY (5 tiros), PISTOLA RIMFIRE 22 LR, 
REVOLVER RIMFIRE 22 LR, MINI RIFLE OPEN(22 LR), MINI RIFLE STANDARD 
(22 LR) e LIGHT 380. 

 

Obs.:  

O CAMPEONATO será disputado nas Divisões e Categorias pré-determinadas pelo regulamento 

específico da Modalidade, disponível na Internet, nas páginas da FTPRJ e da CBTP, prevalecendo 

àquelas exibidas na página da CBTP. 

A Modalidade DA em cada Etapa do CAMPEONATO será constituída por até quatro (04) pistas, 

observando-se á identidade com as do campeonato ONLINE da CBTP. 

Em caráter experimental e limitado exclusivamente as Carabinas de ação por alavanca e 

semiautomáticas que utilizam munição de fogo central passam a integrar o presente 

CAMPEONATO quatro novas Divisões: Carabina por alavanca Standard, Carabina por alavanca 

Open, Carabina Semi-auto Standard e Carabina Semi-auto Open. Estas novas Divisões 

estabelecidas em caráter experimental na Modalidade do DA serão disputadas em uma única 

categoria, geral (overall), e  submetem-se as seguintes regras: 

- Carabinas de ação por alavanca e Carabinas semiautomáticas no Desafio do Aço (Anexo I); 

- Regulamento específico do Desafio do Aço.  

A FTPRJ, em sua página na internet, poderá criar novas divisões, quando da abertura de inscrições 

por ocasião da 1ª. Etapa de cada modalidade, permanecendo até o final do CAMPEONATO. 

As provas de todas as Etapas do CAMPEONATO serão realizadas somente com uso de “Timer”.  
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Nas Modalidades SR e NRA (Rápido) serão apurados todos os impactos verificados em todas as 

zonas de pontuação do alvo (X, 10, 9, 8, 7, 6, 5 e 4). 

Para apuração do resultado do CAMPEONATO será computado:  

- Em cada Etapa do Campeonato nos casos das inscrições com 02(duas) armas curtas ou duas 

armas longas nas respectivas Divisões somente o resultado obtido na primeira Divisão realizada 

(“primeira passada”) de cada competidor. 

- Cada competidor terá 1 (um) descarte por Divisão, sendo este, o pior resultado obtido nesta 

Divisão em todas as Etapas do Campeonato. 

As Etapas do CAMPEONATO serão realizadas em dois (02) dias, sendo que atiram no: 

- 1º dia: Árbitros, Staff da Etapa, atiradores inscritos com mais que duas (02) armas; 

- 2º dia: atiradores inscritos com até duas (02) armas.  

OBS: os atiradores inscritos com mais que duas (02) armas deverão realizar as provas em dois 

(02) dias, observado o estabelecido no paragrafo imediatamente anterior. 

 

Das Etapas: 

 

O CAMPEONATO será composto de cinco (05) Etapas a serem realizadas nas datas e locais 

conforme calendário estabelecido pela FTPRJ com padrão único e pré-determinado por seus 

regulamentos específicos das Modalidades envolvidas.  

O CAMPEONATO será executado no formato de Provas Presenciais, sendo as provas de cada 

Etapa realizadas em um único local conforme estabelecido no calendário 2020 da FTPRJ. 

As inscrições nas provas e os seus resultados serão consignados em cada uma das respectivas 

Etapas e no CAMPEONATO, na página da FTPRJ que funciona na Internet. 

 

Das Inscrições – Forma, Prazo, Valor, Pagamento e Isenções: 

 

Em cada Etapa do CAMPEONATO o competidor poderá inscrever-se em mais que uma (01) 

Divisão, desde que se enquadre nelas e não repita a mesma arma ou tipo de armas com o mesmo 

sistema de pontaria. 

As inscrições nas provas de cada uma das Etapas do CAMPEONATO, obrigatoriamente deverão 

ser feitas por meio da página da FTPRJ na Internet, mediante o completo preenchimento do 

formulário de inscrição e pagamento da taxa de inscrição. 
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As inscrições nas provas de cada uma das Etapas do CAMPEONATO deverão serão feitas 

antecipadamente até o penúltimo dia anterior a data da competição. As inscrições no dia da 

competição ficarão a critério do Clube responsável pelo local onde as provas estão sendo 

realizadas.  

O valor da inscrição na Modalidade Desafio do Aço (DA): 

- De atirador filiado à FTPRJ será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a 1ª arma e, de R$20,00 (vinte 

reais) para a 2ª arma e será feito por boleto bancário nome da FTPRJ gerado por meio da página 

da FTPRJ na Internet, ou de outra forma que a FTPRJ determinar. 

- Será aceita inscrição de convidado (não filiado à FTPRJ) uma única vez e o valor da inscrição será 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a 1ª arma e, de R$20,00 (vinte reais) para a 2ª arma. 

O pagamento desta inscrição será feito diretamente no Clube sede da competição. O resultado 

deste competidor não será considerado na apuração do CAMPEONATO, mas o visitante poderá 

ser premiado na Etapa. 

O valor da inscrição nas Modalidades Saque Rápido (SR), NRA (NRA Rápido) e Tiro Rápido de 

Precisão (TRP): 

- De atirador filiado à FTPRJ será de R$ 40,00 (quarenta reais) para a 1ª arma e, de R$20,00 (vinte 

reais) para a 2ª arma na mesma Modalidade e será feito por boleto bancário no nome da FTPRJ 

gerado por meio da página da FTPRJ na Internet, ou de outra forma que a FTPRJ determinar. 

- Será aceita inscrição de convidado (não filiado à FTPRJ) uma única vez e o valor da inscrição será 

de R$ 80,00 (oitenta reais) para a 1ª arma e, de R$20,00 (vinte reais) para a 2ª arma na mesma 

Modalidade. O pagamento desta inscrição será feito diretamente no Clube sede da competição. O 

resultado deste competidor não será considerado na apuração do CAMPEONATO, mas o visitante 

poderá ser premiado na Etapa. 

Estão isentos de pagamento da taxa de inscrição os atletas que gozam de tal beneficio por força 

de estatuto e os RO’s.  

Juniores, Damas e maiores de 70 anos farão jus a um desconto de 50% do valor da inscrição, 

além destes somente terão desconto ou isenção os que gozam de tal benefício por força de 

estatuto. 

 

Da Premiação: 

 

A premiação do CAMPEONATO será feita pela FTPRJ ao final da temporada, em data a ser 

definida, preferencialmente coincidindo com a data da última Etapa do CAMPEONATO. 

A premiação em cada Etapa do CAMPEONATO fica a critério do Clube responsável pela realização 

da mesma.  

 

Serão premiadas todas as Divisões de cada Modalidade, respeitados os seguintes critérios: 
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O critério para premiação será: 

 Até 3 competidores somente o 1º lugar; 

 De 3 a 5 competidores 1º e 2º lugares; 

 Acima de 05 competidores 1º, 2º.e 3º.lugares. 

 

Da Estrutura:  

 

As inscrições nas provas e os seus resultados serão consignados em cada uma das respectivas 

Etapas e no CAMPEONATO. 

A página da FTPRJ que funciona na Internet, constituída por um sistema integrado a um banco de 

dados estruturado para no formato de Provas ON-LINE, obrigatoriamente será o único meio pelo 

qual as inscrições, a geração das súmulas, os lançamento e divulgações dos resultados, de cada 

prova das respectivas Etapas e do CAMPEONATO podem ser feitas. 

O Clube responsável pelo local onde as provas serão realizadas obrigatoriamente designará o 

respectivo Diretor de Prova e o Chefe dos Árbitros, sob o risco de não serem computados os 

resultados das provas realizadas neste local. 

O Diretor de Prova deverá ser membro da Diretoria do Clube será o responsável pelo local onde as 

provas serão realizadas, pelo preparo das instalações, materiais e pessoal necessário ao evento, e 

deverá estar presente durante toda a prova. 

O Chefe dos Árbitros deverá ser filiado à FTPRJ com título de Árbitro Nacional (NROI) em dia com 

suas obrigações e é o responsável pela lisura dos procedimentos relativos às provas quanto à 

aplicação das regras para sua execução, apuração e resultados. A FTPRJ poderá, a qualquer 

tempo, designar ou substitui-los para os locais de prova. 

O Diretor de Prova e o Chefe dos Árbitros de cada local de provas são os responsáveis pelas 

inscrições, apuração e lançamento dos resultados, de cada prova na página da FTPRJ, bem como 

a geração das súmulas, arbitragem, registro de eventuais ocorrências (recursos, advertências, etc.), 

guarda das súmulas com os resultados apurados e a execução dos registros na página da CBTP 

relativos à mesma prova como: registro, aprovação, pontuação dos RO´s, relatórios. 

As divulgações dos resultados, de cada prova, bem como suas unificações nas respectivas Etapas 

e no CAMPEONATO serão feitas pela FTPRJ em sua página na Internet, onde poderão ser 

acessados por todos, já devidamente apurados e classificados em suas Modalidades, Divisões e 

Categorias. 

 

 

Da Execução:  
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Toda a estrutura necessária à execução da competição (inclusive árbitros, anotadores de resultados 

e obreadores) será fornecida e/ou montada pelo Clube responsável pelo local onde as provas serão 

realizadas, devendo estar em total acordo com o regulamento de cada Modalidade e seguir as 

orientações da FTPRJ, cabendo a esta aprovar ou rejeitar, em todo ou em parte, a estrutura 

apresentada.  

O Clube deverá ter no local onde as provas serão realizadas um computador com acesso, via banda 

larga e Wi-Fi, à página da FTPRJ na Internet, com impressora, bem como pessoa habilitada para 

gerar súmulas, lançar/enviar os resultados para a FTPRJ tão logo que forem apurados, dando assim 

visibilidade para todos os participantes das provas. 

A apuração, o lançamento e o envio dos resultados para a FTPRJ deverá ser feito até as 18:00h do 

último dia de realização das provas, obedecido o horário de Brasília, a partir do qual o sistema será 

bloqueado não aceitando mais lançamentos. 

Uma cópia em formato PDF das súmulas assinadas pelo Árbitro e Competidor dos 10 primeiros 

colocados locais das provas de cada modalidade deve ser enviada até as 18:00h do último dia de 

realização das provas, obedecido o horário de Brasília, via e-mail para a ftprj@ftprj.org.br. Sem este 

arquivo os resultados não serão considerados ou publicados para a respectiva Etapa. 

O Clube onde as provas serão realizadas deverá ter um local para guarda dos alvos apurados, das 

súmulas com os resultados apurados e registro de eventuais ocorrências (recursos, advertências, 

etc.). O prazo para a guarda em apreço é de no máximo 24 horas após a hora da ocorrência, ou 

antes, dos pontos da prova serem declarados finais pelo Diretor de Prova, o que acontecer primeiro. 

 

Da Participação da FTPRJ no Valor das Inscrições: 

 

A FTPRJ receberá um valor por competidor inscrito em cada competição, conforme tabela abaixo: 

VALOR TOTAL DA INSCRIÇÃO (R$) VALOR DA PARTICIPAÇÃO DA FTPRJ (R$) 

Até 60,00 10,00 

De 70,00 a 120,00 30,00 

De 130,00 a 200,00 50,00 

Acima de 200,00 80,00 

 

Caso o Clube organizador entender necessário conceder algum tipo de desconto ou isenção nas 

Inscrições arcará com a taxa de participação da FTPRJ referente ao que este conceder. 

 

 

 



REGULAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 2020 
DA – SR - NRA - TRP 

 

Página 6 de 6 

Das Disposições Gerais: 

 

A FTPRJ poderá divulgar um modo alternativo para cada um dos critérios aqui tratados caso julgue 

necessário. 

Casos omissos e/ou não previstos serão resolvidos pela diretoria da Federação, com força de 

decisão final. 


