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FOGO CENTRAL ESPECIAL 
REGULAMENTO 

PROVA INTERNA CCTN  
 

 

 

1. Finalidade: 
Regulamentar as provas de Fogo Central Especial. 

 

2. Descrição da Prova: 

 
a. Armas: 

Puma: Poderão ser utilizados carabinas modelo PUMA, ou similares de qualquer 
fabricante, nos calibres 38 SPL ou .44/40, com miras abertas sem nenhum tipo 

de aparelho ótico. A massa de mira poderá ter o túnel de proteção. 
Revólveres ou Pistolas nos calibres: .32/.38 SPL 

 
b. Distância: 

25 (vinte e cinco) metros. 

 
c. Alvos: 

Estágio de Precisão: Alvo de Revólver de Precisão. 

Estágio de Tiro Rápido: Alvo de Tiro Rápido. 

 

d. Posição: 

Puma - De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se 

dará com ambas as mãos. 

Revólver/Pistola - De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação 
da arma se dará com uma mão só. 

 

e. Empunhadura: 

Puma - No momento do disparo a sustentação da arma se dará com ambas as 
mãos e o ombro. 
Revólver/Pistola - No momento do disparo a sustentação da arma se dará com 

uma mão só. 
 

No Estágio de Tiro Rápido (Posição de Partida): 

O competidor deverá manter a arma apontando para baixo, em ângulo de 45 
graus em relação ao solo, até a abertura do alvo. 
* Na divisão “Puma” a coronha deverá estar fora do ombro, a uma 

distância mínima de 20 cm. 
 

f. Ensaio: 

Haverá ensaio de 5 disparos antes dos Estágios de Precisão e de Tiro Rápido 
 

g. Competição: 

O programa para cada evento é de 40 tiros de COMPETIÇÃO divididos em 2 
(dois) estágios de 20 tiros cada; 
O Estágio de Precisão é composto de 4 (quatro) séries de 5 (cinco) tiros no 

tempo limite de 2 minutos e 30 segundos para puma e 5 minutos para armas 
curtas; 

O Estágio de Tiro Rápido é composto de 4 (quatro) séries de 5 (cinco) tiros. O 
alvo permanecerá aberto por 3 segundos para que o atleta execute 1 (um) 
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disparo e fechando a seguir por 7 segundos, isso ocorrerá 5 (cinco) vezes 

consecutivas em cada série; 

Todos atletas devem completar o Estágio de Precisão antes de iniciar o Estágio 
de Tiro Rápido; 
Para cada série, ao comando do juiz, o competidor deverá carregar a arma com 

5 munições de uma vez ou uma a uma. 

 
 

h. Comandos: 
 

• "SEU TEMPO DE 3 MINUTOS DE PREPARAÇÃO COMEÇARÁ A PARTIR DE AGORA" 

 
• “PARA SÉRIE DE ENSAIO CARREGAR” ou “PARA A PRIMEIRA E DEMAIS SÉRIES 

DA COMPETIÇÃO, CARREGAR” 
Os competidores terão até 1 (um) minuto para carregar com 01 ou 05 
cartuchos para os tiros de ensaio e séries de prova. 

 
• “ATENÇÃO” 

Os alvos serão fechados para a posição de perfil. Depois de 7 segundos os alvos 
abrirão para a posição de frente para o atleta 

 

• “SÉRIE ENCERRADA, ARMAS ABERTAS E DESCARREGADAS SOBRE A BANCADA, 

LINHA DE TIRO EM SEGURANÇA” 
As armas não poderão mais ser tocadas até determinação expressa do Diretor 

da Prova 
Os alvos serão recolhidos para apuração 

 

3. Categorias, desempate, descartes e premiação: 
a. Categorias: 

Revólver / Pistola e Puma. 

 

b. Desempates: 

Se dará pelos itens abaixo nesta ordem: 

 
• Maior número de 10, 9 e assim sucessivamente (estágio de Precisão). 

• Caso permaneça o empate, o mesmo critério será aplicado no (estágio de 
Tiro Rápido). 

• Sorteio 
 

c. Descartes: 

O Campeonato 2019 de Fogo Central Especial será composto de 09 etapas com 
04 descartes (piores resultados). 

 

d. Premiação: 

Ao final do Campeonato serão premiados os três primeiros colocados. 

 

4. Inscrições: 

As inscrições só serão aceitas até às 9:00 horas. A prova será iniciada às 9:00 
horas, ou antes caso todos os postos de tiro já estejam ocupados, com o comando 

"SEU TEMPO DE 3 MINUTOS DE PREPARAÇÃO COMEÇARÁ A PARTIR DE AGORA". O 
horário de início da prova pode ser flexibilizado à critério do diretor da prova; 

O competidor só ocupará o posto de tiro após a chamada efetuada pelo Diretor da 
Prova conforme a Lista de Partida. 

Caso a quantidade de competidores inscritos até às 9:00 horas exceder a 
quantidade de postos de tiros disponíveis será realizada mais uma turma. 
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5. Da Apuração: 

a. A Juria da prova deverá ser anunciada antes do início da competição que deverá 
ser formada por 3 (três) atiradores participantes da prova ou não, de preferência 
com experiência em arbitragem de prova. 

b. A apuração da prova se dará logo após o término desta; 
c. Os alvos deverão ser apurados pelos Juria fora da linha de tiro. 

d. Penalidades: 
Tiros dados a mais - serão computados os dez impactos mais baixos. 

Tiro cruzado – computando-se os maiores resultados. Quem deu o(s) tiro(s) 
será penalizado com “ZERO” para cada disparo. 

e. O(a) atirador(a) deverá comunicar imediatamente ao Juiz da Prova caso identifique 
o impactos não disparados por ele(a), e estes serão considerados como zero; 

f. Impactos no alvo que tenham mais de 2 (dois) centímetros serão computados 
como “ZERO”; 

 

6. Normas Disciplinares: 
a. É proibido fumar na linha de tiro; 

b. O Competidor ao se dirigir ao Diretor de Prova, deverá fazê-lo de maneira a não 

atrapalhar os demais competidores e de forma educada; 

c. No caso de infração ao presente regulamento ou não acatamento das decisões do 
Diretor de Prova, serão aplicadas as seguintes penalidades disciplinares: 

1) Advertência Verbal; 

2) Penalização em 2 (dois) pontos no resultado da prova em que ocorreu a 
infração; 

3) Desclassificação. 
 

6. Disposições Gerais: 

 
a. Falhas de munição ou de arma desde que não comprovados, serão considerados 

como “ZERO”; 

b. Não é permitida a utilização de bandoleira, palm rest (suporte abaixo do guarda- 
mão), luva para tiro e 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); 
c. Por medida de segurança, é necessário para realização destas provas o uso de 

protetor auricular e óculos de proteção. Óculos de grau e similares (óculos de tiro) 
poderão ser utilizados desde que possuam as lentes esquerda e direta ou tapa- 
olho. 

d. 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; 
e. Todos os competidores deverão ter conhecimento das regras e preservar para que 

elas sejam cumpridas; 

f. 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; 

g. As armas só poderão ser municiadas e/ou manobradas no posto de tiro. Após o 
término da série e/ou prova as armas deverão estar abertas e descarregadas sobre 
a bancada. A retirada das armas das bancadas será feita somente após a 

autorização do Diretor de Prova. O não cumprimento desta norma bem como 
apontar a arma para qualquer direção que não a do alvo ou qualquer disparo não 

autorizado, implica em desclassificação imediata da prova; 
h. Dúvidas de pontuação durante a apuração deverão ser resolvidas na linha de tiro. 
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