REGULAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
2018
Silhueta Metálica
O campeonato estadual de Silhueta Metálica, a seguir CAMPEONATO, sob os
auspícios da Federação de Tiro Prático do Rio de Janeiro, a seguir FTPRJ, no
ano de 2108 será regido pelo regulamento a seguir:
Das Etapas:
Serão disputadas 8 (oito) etapas. A apuração será por pontos corridos (bichos
derrubados).
Do Descarte de Prova:
Para apuração do resultado do campeonato cada competidor terá computado 2
(dois) descartes, sendo estes, as etapas que apresentar os piores resultados.
Das Inscrições:
As inscrições serão feitas no site da FTPRJ, cabendo a esta indicar como
alternativa o clube sede do evento. Caberá, ainda, à FTPRJ definir o modo de
inscrição. O competidor poderá inscrever-se quantas vezes desejar sem
qualquer limite de quantidade.
Do Prazo para Inscrições:
As inscrições nas etapas deste Campeonato serão efetuadas, unicamente, pelo
site da FTPRJ, mediante o completo preenchimento do formulário de inscrição
e pagamento do boleto bancário em nome da FTPRJ, referente à taxa de
inscrição.
As inscrições serão feitas antecipadamente até o penúltimo dia anterior a data
da competição. No dia da competição haverá inscrição critério do clube sede
do evento.
A FTPRJ poderá divulgar um modo alternativo para cada um dos critérios aqui
tratados caso julgue necessário.
Do Valor da Inscrição e Seu Pagamento:
O valor da inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais) para a primeira
inscrição, R$ 70,00 (setenta reais) para duas inscrições e R$ 5,00 (cinco reais)
para cada inscrição adicional.
O pagamento das inscrições será feito por boleto bancário gerado no site da
FTPRJ, ou de outra forma que a FTPRJ determinar.
Da Participação da FTPRJ no Valor das Inscrições:
A FTPRJ receberá R$ 10,00 (dez reais) por competidor inscrito em cada
competição.
Da Estrutura da Competição:
Toda a estrutura da competição será fornecida e montada pelo clube sede,
devendo este seguir as orientações da FTPRJ, cabendo a esta aprovar ou
rejeitar, em todo ou em parte, a estrutura apresentada.

Do Horário das Provas e Funcionamento dos Estandes:
Nos dias de provas o estande de tiro servirá somente à Competição, ficando
fechado para a prática de tiro.
Aos sábados, a primeira entrada será às 08:30h e última entrada, às 17:00hs,
dependendo das condições climáticas.
Aos domingos, a primeira entrada será às 08:30h e última entrada,
impreterivelmente, às 14:30h.
Da Apuração dos Resultados:
As planilhas de tiro deverão estar devidamente assinadas pelo atirador e por
um fiscal, podendo este fiscal ser outro atirador. Sem estas rubricas no
totalizador do resultado a pontuação não será computada, bem como, não será
considerada para fins de Declaração de Ranking.
Para a competição de Big Bore no Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença
(CTCPV), por ocorrer em estandes distintos:
Prova iniciada tem que ser completada no mesmo dia, caso contrário a planilha
do atirador será invalidada;
O atirador pode definir previamente, com o Diretor da Prova, quantos tiros de
ensaio serão dados no primeiro estande (50 e 100m), devendo as planilhas
serem identificadas pelo atirador/fiscal antes do competidor encaminhar-se
para o próximo posto de tiro.
Caso não tenha nenhuma marcação não será possível fazer tiros de ensaio no
posto de 150/200m.
Da Premiação:
A premiação final do Campeonato será feita pela FTPRJ em data a ser
definida, preferencialmente coincidindo com a data da última etapa. O
s clubes não estão obrigados a premiar as etapas que sediarem, porém a
FTPRJ recomenda tal premiação.
Serão premiadas todas as Divisões de cada Modalidade, respeitados os
seguintes critérios:
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 Considerações Finais:
Casos omissos e/ou não previstos serão resolvidos pela diretoria da FTPRJ,
com força de decisão final.

