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REGULAMENTO DAS COMPETIÇÕES DE TIRO ESPORTIVO 
 
 
1. Finalidade 

 
Regulamentar as competições de Tiro Esportivo do IX Jogos Nacionais da Magistratura. 

 
2. Categorias – Definições 
 

Categoria Master – Competem com armas não fornecidas pela organização. 
Categoria Livre – Competem com armas fornecidas pela organização.  

 
3. Provas e Categorias 
 

a) Carabina Mira Aberta 25 metros 
 

Master Masculino e Master Feminino. 
Livre Masculino e Livre Feminino. 

 
b) Duelo de 20 segundos 

 
Master Masculino e Master Feminino. 
Livre Masculino e Livre Feminino. 

 
c) IPSC 

 
Master Masculino. 
Livre Masculino. 

 
d) Desafio do Popper 

 
Master Masculino e Master Feminino. 
Livre Masculino e Livre Feminino. 
 

e) Carabina de Ar Mira Aberta  
 
 
4. Armas e Munições 
 
 A organização da competição disponibilizará para a categoria livre Revólveres no calibre .38 e 
Pistolas nos calibres .380 e .40 e carabinas nos calibres .22LR e 4,5mm. 
 
 Toda a munição usada na competição será de fábrica e fornecida pela organização. 
 
5. Conduta durante as competições 
 
 a. Serão exigidas todas as normas referentes à segurança em competição de tiro.  

  
 b. É proibido fumar na linha de tiro. 
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 c. O atirador ao se dirigir ao árbitro deverá fazer de forma educada de forma a não prejudicar os 
atiradores concorrentes. 
 
d. O atirador deverá se movimentar o mínimo possível em seu posto de tiro visando não 
prejudicar os atiradores concorrentes. 
 
e. Serão permitidas saídas e entradas no posto de tiro durante a competição, porém o atirador 
deverá fazer de forma a não prejudicar os atiradores concorrentes. Para sair do posto, o atirador 
deverá avisar ao árbitro. 
 
f. A arma quando colocada sobre a bancada ou mesa e sem o contato com pelo menos uma das 
mãos deverá está aberta e desmuniciada e apontada na direção dos alvos. Não vale para o 
IPSC. 
 
g. Não é permitido nenhum tipo de auxílio ao atirador no posto de tiro. Caso este necessite de 
assistência, deverá solicitar ao árbitro autorização para dirigir-se a alguém fora do posto de tiro. 
No caso em que o afastamento da linha de tiro deva ocorrer com a arma, o atirador deverá fazê-
lo com a mesma desmuniciada. 
 
h. Em casos de afastamento do posto de tiro por ação voluntária do atirador ou atendendo à 
chamada de alguém, não haverá acréscimo de tempo. 
 
i. Nas provas com arma de fogo a idade mínima para competir será de 18 anos. Na prova de 
Carabina de Ar poderá competir atiradores a partir de 10 anos de idade.  

 
 j. Todos os expedientes ou equipamentos que possam vir a facilitar o atirador durante a prova, e 
que não foram mencionados em nossos regulamentos, ou ainda, contrariem o espírito destas 
regras, são proibidos, a critério do árbitro.  
 
k. A qualquer momento da prova o árbitro poderá examinar o equipamento do atirador e 
impugnar os resultados, caso o julgue em desacordo com as normas estabelecidas. 



 
 

 4 

REGULAMENTO DA PROVA DE CARABINA MIRA ABERTA 
 
 
 

1. Finalidade 
Regulamentar a prova de Carabina Mira Aberta. 

 
2. Descrição da Prova 

 
a. Distância 

25 (vinte e cinco) metros. 
 
b. Alvo 

Composto de 3 (três) centros de alvo de revólver de precisão, com os centros olímpicos (X) 
na coloração branca. 

 
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 

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

 a) Calibres .22 LR. 
 
 b) Miras abertas sem nenhum tipo de aparelho ótico. A maça de mira poderá ter o túnel 

de proteção.  
 

2) Não será permitido: 
 

 a) Acessórios de armas olímpicas. 
 
 b) Modificações ou adaptações que alterem as características originais da arma: uso de 

contrapesos de cano, contrapesos externos na coronha, freio de boca, compensador, 
garfo, apoio do rosto ajustável, elevador do apoio do rosto, qualquer tipo de apoio para 
mão sob a coronha, tubo prolongador do cano/maça de mira, coronha olímpica, 
prolongamento da telha como “guarda-mato” mais largo. 

 
 c) A alça de mira deve ficar obrigatoriamente à frente da posição do gatilho. Considera-se 

para este efeito o ponto de inserção do gatilho no mecanismo. 
 

  e.  Equipamento 
 

 1) Não será permitido o uso de bancada regulável, para descanso da arma no intervalo do 
tiro. 

 
 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 ou que facilite o tiro. 
 
 3) O uso de luneta de observação sobre a bancada é permitido. 
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 4) Óculos de tiro são permitidos, porém deverão seguir as regras da ISSF. 

 
 f.  Competição 
 

 1)  Ensaio 
 Não haverá ensaio. 
 

 2) Prova 
A prova consistirá de 30 (trinta) disparos, distribuindo-se 10 (dez) disparos em cada centro 
de alvo. Não é permitida a compensação de disparos. São dez disparos em cada centro de 
alvo.  

 
 3) Tempo 

30 (trinta minutos). 
 

 4)  Pontuação especial 
Os tiros que atingirem o centro olímpico (X) terão o valor de 12 (doze) pontos. 

 
 g. Comandos 
 

"Atenção senhores atiradores, o tempo de 3 minutos de preparação começará a partir de 
agora" 

 
"Começar" 
 
"Faltam 5 minutos” 
 
“Prova encerrada - armas em segurança” 

 
 Observações:   
 
  Armas em segurança significa: abertas e descarregadas sobre a bancada ou em seus 

invólucros. 
  
 Não é permitido o municiamento durante o tempo de preparação. 

 
 h.  Falhas de munição ou de arma 

 
Serão consideradas como zero, se não solucionados no tempo destinado à prova. 

 
i. Tiro cruzado  

Serão considerados como zero. O atleta que atingir o alvo de outro concorrente, quando 
identificado, será penalizado em 2 (dois) pontos, não podendo repetir o próprio disparo. Na 
impossibilidade de se identificar qual é o tiro cruzado, será computado o valor mais alto, cabendo 
ao atleta que desejar que não lhe seja atribuído um impacto em seu alvo informar imediatamente 
ao árbitro.  

 
j. Apuração 

Os alvos serão apurados no estande de tiro ao final da prova.  
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 k.  Penalização para tiros dados a mais. 

Serão computados os dez impactos mais baixos de cada centro de alvo e aplicada uma 
penalização de menos 2 (dois) pontos no total. 

 
 Observação 

 Casos omissos serão resolvidos segundo princípios do Regulamento do Campeonato 
Brasileiro de Carabina, Pistola e Rifle da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e 
Regulamento Geral de Carabina e Pistola da ISSF, nesta ordem. 
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REGULAMENTO DA PROVA DE DUELO 20 SEGUNDOS 
 
 
 

1. Finalidade 
Regulamentar a prova de Duelo 20 Segundos. 

 
2. Descrição da Prova 
 

a. Distância 
25 Vinte e cinco) metros. 
 

b. Alvo 
De Tiro Rápido com uma obréia branca de 5 (cinco) cm de diâmetro no centro. 
 

c. Posição 
De pé sem nenhum tipo de apoio. 
 

d. Empunhadura 
Com uma ou duas mãos, a critério do atleta. 
 

e. Ensaio 
Não haverá ensaio. 
 

f. Prova 
20 (vinte) disparos distribuídos em 4 (quatro) séries de 20 (vinte) segundos. 
 

g. Comandos 
 

1) "Seu tempo de 1 minuto de preparação começa a partir de agora"; 
 

2) “Para a primeira série, carregar”; 
 

3) “Atenção” 
 

Observações 
 

a) Após o comando “atenção”, as armas deverão ser empunhadas com uma ou duas 
mãos e apontadas para o solo e fazendo um ângulo não superior a 45º (quarenta e 
cinco graus) com a vertical; 
 

b) Os alvos serão fechados, reabrindo após 7 (sete) segundos, permanecendo abertos 
durante 20 (vinte) segundos, tempo em que deverão ser realizados os disparos; 

 
c) Encerrada a série, haverá tempo de 40 (quarenta) segundos para recarregar (não 

haverão novos comandos de “carregar”). A cada nova série haverá o comando 
“atenção”. 

 
d) O comando de “descarregar” poderá ser dado a qualquer momento que for 

necessário; 
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4) Ao final da prova será dado o comando “Prova encerrada – armas em segurança”. 

 
a) “Armas em segurança” significa: abertas e descarregadas sobre a bancada (com a 

utilização de safety flag ou fio de cor viva em sua câmara) ou em seus invólucros; 
 

b) Não é permitido o municiamento durante o tempo de preparação; 
 

c) Não será permitido o manuseio de armas e munições enquanto a pista estiver em 
segurança. 

 
h. Falha de munição ou arma 

Serão consideradas como zero, se não solucionados no tempo total destinado à prova. 
 

i. Tiro Cruzado 
Serão considerados como zero. O atleta que atingir o alvo de outro concorrente, quando 
identificado, será penalizado em 2 (dois) pontos. Na impossibilidade de se identificar qual é o tiro 
cruzado, será computado o valor mais alto, cabendo ao atleta que desejar que não lhe seja 
atribuído um impacto em seu alvo informar imediatamente ao árbitro. 
 

j. Apuração 
Os alvos deverão ser apurados na linha de tiro ao final das 4 (quatro) séries. 
 

k. Penalização para disparos dados a mais 
Serão computados os vinte impactos de valores mais baixos e aplicada uma penalização de 
menos 5 (cinco) pontos no total. 

 
3. Provas 

 
a. Revólver Cal .38/357 – Cano de até 6 Polegadas (152 mm) 
 
b. Pistola Cal .380 ou .40 – Cano de até 6 Polegadas (152 mm) 

 
Observações 
 

1)  A prova de Revólver será disparada em ação dupla ou simples, a critério do atleta. 
 

2) Óculos de tiro são permitidos, porém deverão seguir as regras da ISSF. 
 

3) Casos omissos serão resolvidos segundo princípios do Regulamento do Campeonato 
Brasileiro de Carabina, Pistola e Rifle da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e 
Regulamento Geral de Carabina e Pistola da ISSF, nesta ordem. 
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REGULAMENTO DA PROVA DE IPSC 

 
1. Finalidade 

 
- Regulamentar a prova de IPSC 

 

2. Descrição da Prova 

 

a. Pistas 

 

Pista 
Quantidade de 

Disparos (Mínimo) 
Alvos Munição Fornecida 

1 13 
5 (papel) 

3 (metálico) 
20 

2 14 
6 (papel) 

2 (metálico) 
20 

3 20 
8 (papel) 

4 (metálico) 
30 

 

Obs.: Todo o deslocamento do atirador deverá ser feito dentro das linhas delimitadoras da pista. 
 
b. Armas 

 
Pistola de calibre .40 S&W, cano até 6 polegadas; mira mecânica aberta. 
Não serão permitidos cabos anatômicos (tiro olímpico), miras óticas ou qualquer outro dispositivo 
que venha a trazer vantagem competitiva ao atirador. 

 
c.  Distâncias 
 

De 3 a 20 metros. 
 

d. Alvos 

 

Serão usados IPSC Target; IPSC Mini Target; IPSC Poppers; IPSC Mini Poppers e IPSC Metal 

Plates. 

 
e. Posição de Tiro 
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A posição de tiro é livre desde que o competidor não toque o solo além das linhas delimitadoras 

da pista (linha de penalidade) com qualquer parte de corpo. 

f. Empunhadura 

 
Com uma ou duas mãos, a critério do atleta. 

 

 

g.  Inspeção da Pista (Ensaio) 

 

Após a leitura da Descrição da Pista e com autorização do árbitro, o atirador poderá percorrer a 

pista, com as mãos vazias, antes de realizar sua passagem (Walkthrough). 

 

h.  Procedimentos na Pista 

 
a. A Descrição da Pista (procedimentos específicos para aquela pista) será lida pelo 

árbitro antes da execução da mesma. 

b. Alvos de papel devem ser engajados com no mínimo dois disparos. Alvos de metais 

devem cair para pontuar. 

c. Em caso de mais de dois disparos no alvo de papel serão computados os dois melhores 

impactos. 

d. Alvos de Penalidade (cor branca) não deverão ser engajados. 

e. Quando chamado para executar a pista o atirador já deverá estar pronto (arma 

descarregada no coldre) e, imediatamente, apresentar-se ao árbitro da prova. 

f. É obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (óculos e protetor auricular). 

g. Todo o percurso deverá ser efetuado sem tocar o solo além das linhas delimitadoras da 

pista (linhas de penalidade) 

h. O atirador que, durante sua passagem, ferir norma de segurança será convidado a 

parar. 

i. Em caso de falha de arma ou munição o atirador deverá solucionar o problema sem 

ajuda o mais rápido possível, e continuar a pista. A medição do tempo não será 

interrompida. 

 

i.  Comandos 
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1) "Carregar e Ficar Pronto" 

 
Na linha de partida, a este comando, mantendo o cano em direção segura, o atirador colocará 
sua arma na condição de pronto indicada na descrição da pista. A arma somente poderá ser 
colocada no coldre estando travada. 

 

2) “Atirador Pronto? ” 

 
A falta de resposta negativa indica que ele está pronto. O atirador deverá permanecer imóvel 
conforme a descrição da pista, aguardando o sinal de partida 

 

3) “À Espera” 

 
Dentro de 1 a 4 segundos o sinal de partida será dado. 

 

4) “Sinal de Partida” 

 
O tempo de realização da pista começa a ser contado. Está autorizado o início da realização 
da pista. 

 

5) “Se Terminou, Descarregar e Mostrar Vazia” 

 
Caso o atirador tenha terminado, deverá retirar o carregar, abrir a arma e mostrar ao árbitro a 
câmara vazia. O atirador pode continuar atirando após este comando. Se o fizer, o comando 
será repetido quando o árbitro julgar que o atirador terminou. 

 

6) “Se Vazia, Bater o Cão, Coldre” 

 
O atirador deverá fechar a arma e efetuar um disparo em seco na direção do fundo do 
estande. Não é permitido desengatilhar a arma sem disparar. Após o disparo a arma será 
colocada no coldre. Após este comando o atirador não poderá voltar a atirar. A pista se 
encerra no momento em que as mãos do atirador não mais tocarem a arma no coldre. 
 
Observação: O tempo da realização da pista será marcado apenas até o último disparo. Os 
comandos para encerramento da pista serão executados sem computar no tempo de 
execução da pista. O atirador não precisa sinalizar que não mais vai atirar para encerrar o 
tempo. O aparelho que mede o tempo é acionado pelo estampido do disparo. 

 

7) “Pista Fria”. 

 
Este comando autoriza o deslocamento de pessoas no interior da pista. Fica proibido 
qualquer manuseio de arma. 
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8) “PARAR” 

 
Comando a ser emitido em caso excepcional. O atirador deverá imediatamente parar de atirar 
e se movimentar, manter o cano em direção segura e o dedo fora do gatilho aguardando 
orientação do árbitro. 
 

j. Apuração 

 

Os alvos deverão ser apurados na pista após a passagem de cada atirador. O atirador deverá 

acompanhar a apuração e o lançamento dos resultados na súmula, protestando de imediato 

caso haja algum equívoco. Não serão aceitos protestos posteriores. 

 
k.  Área de Espera 

 
Os atiradores aguardarão a chamada para pista na área de espera imediatamente à retaguarda 
da pista. 
Na Área de Espera é permitido o manuseio de munição e carregadores. É PROIBIDO 
QUALQUER MANUSEIO DE ARMA. 
 
 

l. Área de Segurança 

 
Os atiradores que desejarem manusear arma deverão usar a ÁREA DE SEGURANÇA. O 
manuseio das armas deve ser feito mantendo o cano sempre na direção dos alvos. É 
PROIBIDO O MANUSEIO DE MUNIÇÃO OU CARREGADORES MUNICIADOS. 

 

3. Categorias 

Categoria Master Masculino  
 

Observações: 
 

- Categoria Master os atiradores competem com armas não fornecidas pela organização. 
 

- Categoria Livre os atiradores competem com armas fornecidas pela organização. 
 

4. Prescrições Diversas 

Atiradores que não se apresentarem no horário previsto para início de sua pista terá seu 
resultado computado como ZERO. O árbitro poderá autorizar, em caráter excepcional, a 
realização da prova desde que não haja comprometimento do quadro horário previsto. 
 
Casos omissos serão resolvidos segundo princípios das Regras Internacionais de 
Competição para Armas Curtas da IPSC. 
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REGULAMENTO DA PROVA DE DESAFIO DO POPPER. 
 
 
  

 
1. Finalidade 

Regulamentar a prova de Desafio do Popper. 
 
2. Descrição da Prova 

 
a. Alvo 

Mini-popper  
 

 
 

b. Distâncias 
1) Fase classificatória. 

 
Cada atirador de cada prova receberá 6 munições para serem disparadas em 6 (Seis) 
Mini-popper nas distâncias de 7, 8, 9, 10, 11 e 12 metros. A classificação se fará pelo 
maior número de mini-popper derrubado. Em caso de empate para se definir os 8 melhores 
classificados se fará sorteio. 

 
2) Fase final (Shoot off). 

Distância de 8 metros. 
 

3) Disputa 
Os oito melhores classificados de cada prova farão um shoot off (disputa dois a dois). 
  
Oitava de final: 
 

Chave 1: 8º classificado versos 1º classificado. 
 

Chave 2: 7º classificado versos 2º classificado 
 

Chave 3: 6º classificado versos 3º classificado 
 

Chave 4: 5º classificado versos 4º classificado 
 
Quarta de final: 
 
 Chave 5: Vencedor da Chave 1 versos vencedor da Chave 4. 
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 Chave 6: Vencedor da Chave 2 versos vencedor da Chave 3. 
 
Disputa do 3º e 4º lugares (medalha de bronze). 
 
 Perdedor da Chave 5 versos perdedor da Chave 6. 
 
Disputa dos 1º e 2º lugares (medalhas de ouro e prata) 
 
 Vencedor da Chave 5 versos vencedor da Chave 6 
 

c. Tempo 
 

20 Segundos 
d. Posição 

De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte 
 

e. Provas 
 

Revólver cal .38/357 (Cano de até 152 mm) 
 
Pistola cal .380 ou .40 (Cano de até 152 mm) 

 
f. Comandos 

 
"Atenção começar" 
 
20 Segundos após “Cessar fogo" 
 
“Linha de tiro em segurança” 
  

 Observação:   
 
 Linha de tiro em segurança significa arma abertas e descarregadas sobre a bancada ou em 

seus invólucros. 
  

 g.  Falhas de munição ou de arma 
 

Correrão por conta do atirador. 
 
 Observação 

 Casos omissos serão resolvidos pela direção da prova. 
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REGULAMENTO DA PROVA DE CARABINA DE AR 
 
 
1. Finalidade 

Regulamentar a prova de Carabina de Ar. 
 
2. Descrição da Prova 
 

a. Distância 
10 (Dez) metros. 
 
b. Tempo 
30 minutos 
 

c. Alvo 
Do Tiro Virtual 

 
 
d. 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. 

 
e. Ensaio 
Nos dois centros de alvo localizados na parte superior do alvo com tiros ilimitados e dentro do 
tempo da prova. 
 
f. Carabina 
É permitida qualquer carabina de ar comprimido, no calibre 4,5 mm, por ação de mola (mecânica 
ou pneumática (gás ram). Não será permitida carabinas PCP. 

 
g. Categorias 

 
1)Juvenil Masculino e Feminino 

 
Atiradores do sexo masculino de até 15 anos. 

 
2) Senior e Dama 

 
Atiradores de 16 anos ou superior 
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h. Publicação dos Resultados 
  Os resultados serão publicados no Hotsite do Jogos 
 

i. Comandos 
 
“Atenção atiradores, a seus postos” 
"Atenção atiradores o tempo de preparação, ensaio e prova de 30 minutos começará a partir de 

agora” 
"Prova terminada" 

 
 


