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O TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022 será realizado sob os auspícios da 

Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro (FTPRJ) e regido pelo a seguir estabelecido. 

 

Do Objetivo 

 

O TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022 tem por objetivo o reconhecimento da 

participação dos atletas/competidores INICIANTES nos campeonatos estaduais. 

 

Dos Competidores 

 

Participarão do TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022 todos os atletas/competidores 

que atendam as seguintes condições: 

- Federam-se pela primeira vez em Dezembro 2021 ou em 2022 á Federação de Tiro 

Prático do Rio de Janeiro (FTPRJ). 

- Estarem inscritos e participando em pelo menos um (01) dos seguintes campeonatos:   

  - Campeonato Estadual de 2022 IPSC – Handgun (HG), Mini Rifle (MR) e CCP; 

- Campeonato Estadual de 2022 das Modalidades Desafio do Aço (DA), Saque 

Rápido (SR), NRA (NRA Rápido) e Tiro Rápido de Precisão (TRP). 

- Campeonato Estadual de 2022 Silhuetas Metálicas 

 

Das Inscrições dos Competidores: 

 

A inscrição no TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022 dos atletas/competidores que 

atendam as condições para participar do mesmo é automática e isenta de pagamento de 

taxas adicionais ao valor da taxa normal de inscrição nas provas do Campeonato Estadual 

2022. 

 

Da apuração dos resultados dos Competidores 

 

Para o TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022 o resultado final obtido por cada 

atleta/competidor será a média calculada entre aqueles apurados nos respectivos 

campeonatos estaduais em que o INICIANTE está inscrito e participando, respeitadas as 

Modalidades, Divisões e seus regulamentos. 

A apuração e a divulgação dos resultados será efetuada através do sistema eletrônico da 

FTPRJ, ao final do TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022. 
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Não haverá apuração de resultados por Categorias no TORNEIO ESTADUAL 

INICIANTES 2022. 

 

Da Premiação 

 

O TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022. terá premiação individual, dos 

atletas/competidores conforme a seguir estabelecido. 

A premiação  TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022. será feita pela FTPRJ ao final 

da temporada, em data a ser definida, preferencialmente coincidindo com a data da última 

Etapa dos CAMPEONATOS ESTADUAIS 2022. 

O TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022 premiará as respectivas Divisões de cada 

Modalidade deste, não havendo premiação por Categorias. 

 

O Overall / Divisão: 

 

NUMERO DE COMPETIDORES PREMIAÇÃO 

3 ou menos 1º Colocado 

4 1º e 2º Colocados 

5 ou mais 1º, 2º, 3º Colocados 

 

Da Estrutura/ Execução: 

 

As apurações e divulgações dos resultados, TORNEIO ESTADUAL INICIANTES 2022 

serão feitas pela FTPRJ em sua página na Internet, onde poderão ser acessados por todos, 

já devidamente apurados e classificados em suas Modalidades e Divisões. 

 

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. 


