
COWBOY ACTION SHOOTING – CCTN – 06/11/2016 – 10:00 

(Começa após a prova de Fogo Central) 

 

[1] ARMAS: 

[1.1] Revólver calibre 32 S&W Long, ou maior, com capacidade mínima para 5 (cinco) disparos; 

[1.2] Carabina de alavanca (Puma, Winchester ou similar), calibre 38 SPL ou maior, com 

capacidade mínima para 8 (oito) disparos. 

[1.3] O revólver pode ser municiado com, no máximo, 6 (seis) cartuchos. 

[1.4] A carabina pode ser municiada com, no máximo, 10 (dez) cartuchos. 

 

[2] PROVA: 

[2.1] A prova consiste em derrubar 13 (treze) placas metálicas redondas no menor tempo 

possível. 

[2.2] 5 (cinco) placas para derrubar com o revólver e 8 (oito) placas para derrubar com a 

carabina, sem interrupção na contagem de tempo. 

[2.3] Placas que, depois de atingidas, girem 90º (noventa graus), ou mais, contam como 

derrubadas. 

[2.4] As placas para derrubar com revólver medem 10” (dez polegadas) de diâmetro e são 

colocadas a 10 (dez) metros de distância do posto de tiro. 

[2.5] As placas para derrubar com carabina medem 8” (oito polegadas) de diâmetro e são 

colocadas a 20 (vinte) metros de distância do posto de tiro. 

[2.6] O atirador dispõe de 30 (trinta) segundos para preparação e visualização da pista, antes do 

comando “carregar”. 

[2.7] Após o comando “carregar”, o atirador dispõe de 60 (sessenta) segundos para municiar 

suas duas armas. A CARABINA NÃO PODE TER CARTUCHO NA CÂMARA! 

[2.8] As duas armas são colocadas na mesa à frente do atirador, com as bocas dos canos 

voltadas para o fundo da pista. 

[2.9] O atirador parte da posição sentado a 1 (um) metro de distância do posto de tiro, em 

cadeira sem apoios para os braços, com as duas mãos sobre os joelhos. 

[2.10] O RO deve perguntar se o atirador está pronto. Ao sinal de “não pronto”, o atirador terá 

mais 30 (segundos). O atirador só pode responder “não pronto” uma vez. Ao sinal de “pronto”, o 

RO deve anunciar “a espera”, antes de iniciar o timer. 

[2.11] Ao apito do timer, o atirador deve se levantar, pegar o revólver e efetuar, no máximo 6 

(seis) disparos, todos em ação simples, para derrubar as placas posicionadas a 10 (dez) metros 

de distância. Sem interrupção na contagem de tempo, o atirador deverá deixar o revólver sobre a 

mesa, para pegar a carabina, manobrar a alavanca e efetuar, no máximo, 10 (dez) disparos para 

derrubar as placas posicionadas a 20 (vinte) metros de distância. 

[2.12] As armas não podem ser remuniciadas. 



[2.13] A contagem do tempo é paralisada quando o atirador efetua o último disparo da carabina 

ou quando o cronômetro atinge o tempo máximo de 60 (sessenta) segundos. 

[2.14] O menor tempo fica em primeiro lugar e assim sucessivamente, até o maior tempo. 

[2.15] Critérios de desempate: [A] maior número de placas derrubadas; [B] menor número de 

disparos. 

 

[3] BÔNUS: 

[3.1] O atirador que estiver vestindo pelo menos uma peça de caracterização para o tema da 

prova, será bonificado com a diminuição de 1 (um) segundo no tempo final da prova. Caso o 

atirador vista mais de uma peça de caracterização, a bonificação NÃO é cumulativa e não 

ultrapassa 1 (um) segundo. 

 

[4] PENALIDADES: 

[4.1] Cada placa não derrubada contabiliza mais 3 (três) segundos no tempo total; 

[4.2] Cada disparo de revólver feito em ação dupla contabiliza mais 3 (três) segundos no tempo 

total; 

[4.3] Revólver municiado com mais de 6 (seis) cartuchos ou carabina municiada com mais de 10 

(dez) cartuchos: DQ. 

[4.4] Carabina com cartucho na câmara antes do início da prova: DQ. 

[4.5] Quebra de ângulo: DQ. 

[4.6] Levantar da cadeira antes do apito: DQ. 

[4.7] Não descarregar as armas ao final da prova: DQ. 

 


