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O campeonato estadual de Desafio do Aço, a seguir CAMPEONATO, sob os auspícios 

da Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro, a seguir FTPRJ, no ano de 2018 será 

regido pelo regulamento a seguir: 

Das Divisões e Categorias: 

O CAMPEONATO será disputado nas Divisões e Categorias pré-determinadas por seu 

regulamento específico, disponível na Internet, nas páginas da FTPRJ e da CBTP, 

prevalecendo àquelas exibidas na página da CBTP. 

Divisões: Standard, Light, Classic, Open, Revolver, Production, Rimfire Open, Rimfire 

Iron, Mini Rifle Open e Mini Rifle Iron. 

Categorias: Overall, Pré-Junior, Junior, Dama, Sênior e Super Sênior. 

Das Etapas: 

O CAMPEONATO será composto de quatro (04) Etapas a serem realizadas nas datas e 

locais conforme calendário estabelecido pela FTPRJ. 

Cada Etapa será constituída por quatro (04) pistas, dentre aquelas contidas no 

regulamento da modalidade e definidas abaixo:  

ETAPA PISTAS 

1ª Accelerator, Five to Go, Pendulum, Smoke & Hope 

2ª Outer Limits, Roundabout, Showdown, Speed Option  

3ª Outer Limits, Roundabout, Showdown, Speed Option 

4ª Accelerator, Five to Go, Pendulum, Smoke & Hope 

 

Para apuração do resultado do CAMPEONATO cada competidor terá computado 1 (um) 

descarte, sendo este, a Etapa que apresentar o pior resultado. 

Cada Etapa do CAMPEONATO será realizada em um único dia. 

Da Estrutura: 

As inscrições e os resultados das pistas serão unificados em cada uma das respectivas 

Etapas e no CAMPEONATO. 

Só será possível atirar com 2ª arma na Divisão Mini Rifle visto que as competições serão 

realizadas em um único dia, neste caso o competidor deve ser contado duas vezes para 

formação do “squad”. 

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

banco de dados estruturado, obrigatoriamente será o único meio pelo qual as inscrições, 

a geração das súmulas, os lançamento e divulgações dos resultados das pistas, bem 

como suas unificações nas respectivas Etapas e no CAMPEONATO podem ser feitas. 

O Clube responsável pelo local onde a Etapa será realizada obrigatoriamente designará o 

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

os resultados da Etapa realizada neste local. 
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O Diretor de Prova será o responsável pelo local onde a Etapa será realizada, pelo 

preparo das instalações, materiais e pessoal necessário ao evento, e deverá estar 

presente durante toda a Etapa. 

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 a 

Etapa quanto à aplicação das regras para sua execução, apuração e resultados. A 

FTPRJ poderá, a qualquer tempo, designar ou substitui-lo. 

O Diretor de Prova e o Chefe dos Árbitros são os responsáveis pelas inscrições, definição 

dos “squads”, alocação dos competidores nos “squads”, apuração e lançamento dos 

resultados das pistas de cada Etapa na página da FTPRJ, bem como a geração das 

súmulas, arbitragem, registro de eventuais ocorrências (recursos, advertências, etc.) e 

guarda das súmulas com os resultados apurados. 

As divulgações dos resultados das pistas de cada Etapa, 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:  

Toda a estrutura necessária à execução da competição (inclusive árbitros, anotadores de 

resultados e pintores) será fornecida e/ou montada pelo Clube responsável pelo local 

onde a Etapa será realizada, devendo estar em total acordo com o regulamento da 

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 a Etapa será realizada um computador com acesso, via 

banda larga, à página da FTPRJ na Internet, com impressora, bem como pessoa 

habilitada para gerar súmulas, lançar/enviar os resultados das pistas para a FTPRJ tão 

logo que forem apurados, dando assim visibilidade para todos os participantes da Etapa. 

Tendo em vista que as competições serão realizadas em um único dia, só será possível 

atirar com 2ª arma na Divisão Mini Rifle. Neste caso, o competidor contará como dois 

participantes para formação do “squad”. 

A apuração, o lançamento e o envio dos resultados das pistas da Etapa para a FTPRJ 

deverá ser feito até as 18:00h do último dia de realização da Etapa, 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 na Etapa deve ser enviada até as 18:00h do último dia de realização 

da Etapa, 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 a Etapa será realizada deverá ter um local para guarda 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 resultados das pistas serem declarados finais pelo Diretor de Prova, o que 

acontecer primeiro. 
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Das Inscrições – Forma, Prazo, Valor, Pagamento e Isenções: 

As inscrições em 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.  

As inscrições nas 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 a Etapa está sendo realizada. 

O valor da inscrição 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. 

Juniores e Damas estão isentos de inscrição, bem como os que gozam de tal benefício 

por força de estatuto. 

Os maiores de 70 anos pagarão 50% do valor da inscrição. 

Da Participação da FTPRJ no Valor das Inscrições: 

A FTPRJ receberá R$ 10,00 (dez reais) por competidor inscrito em cada competição. 

Da Premiação 

A premiação final do Campeonato será feita pela FTPRJ em data a ser definida, 

preferencialmente coincidindo com a data da última Etapa. 

Os Clubes não estão obrigados a premiar as Etapas que sediarem, porém a FTPRJ 

recomenda tal premiação. 

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.  

 

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. 


