REGULAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 2021
Carabinas de Ação por Alavanca e Semiautomáticas no Desafio do Aço
ANEXO I
OBJETO
O objeto deste ANEXO é estabelecer as regras específicas para a utilização das
carabinas de ação por alavanca e semiautomáticas, bem como para as respectivas
Divisões (Carabina por alavanca Standard, Carabina por alavanca Open, Carabina
Semi-auto Standard e Carabina Semi-auto Open).
As presentes regras são adicionais às contidas no Regulamento específico do
Desafio do Aço e prevalecem nos casos enquadrados no objeto deste ANEXO.

Seção 1 - Regras da Área de Tiro
Não é permitido o uso de bandoleiras ou qualquer dispositivo nas carabinas quer
seja para fins de transporte ou para melhorar a estabilidade na execução das pistas.
As carabinas de ação por alavanca ou semiautomáticas, com a ação aberta ou
fechada, quando não estiverem em uso devem estar com o carregador removido e
respectivo alojamento vazio, a câmara vazia e a bandeira de segurança da câmara
deve estar sempre inserida. Obrigatóriamente as condições estabelecidas neste
item aplicam-se adicionalmente às aquelas objeto dos itens específicos para o
transporte e “descanso” das carabinas.
O transporte das carabinas deve ser feito preferencialmente com as mesmas
acondicionadas em capas/maletas ou obrigatoriamente seguras pela mão e
apoiadas em um dos ombros do atirador com o respectivo cano apontado
verticalmente (“para o céu”).
A colocação das carabinas nas estantes destinadas ao seu “descanso” deve ser feita
obrigatoriamente com o respectivo cano apontado verticalmente (“para o céu”).

Seção 2 - Regras Gerais da Competição
Para enquadramento nas Divisões Carabina por alavanca Standard, Carabina por
alavanca Open, Carabina Semi-auto Standard e Carabina Semi-auto Open devem ser
atendidos os critérios estabelecidos no Apêndice A deste ANEXO.
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Seção 3 - Regras de Equipamento do Competidor
Os carregadores, speed loaders ou outros dispositivos de municiamento usados pelo
competidor preferencialmente devem estar colocados em dispositivos de retenção
adequados fixados ao cinto/ vestimenta, colocados nos bolsos da vestimenta ou em
bolsas.
É proibida a fixação nas carabinas de carregadores, speed loaders ou outros
dispositivos de municiamento.
Não é permitida a montagem múltipla de carregadores, speed loaders ou outros
dispositivos de municiamento, bem como o uso de “clips” ou outras peças utilizadas
para tal finalidade.

Seção 4 - Regras de Munição do Competidor
Todas as munições dos competidores, seus respectivos carregadores e speed
loaders devem atender os critérios estabelecidos no Apêndice A deste ANEXO.

Seção 5 - Procedimentos de pista e Comandos de Pista
Em cada pista, a posição de Início dos competidores é com a carabina encostada no
ombro e apontando para a um ponto de visada (bandeira ou marca) centrado
downrange diretamente na frente de cada box de tiro a aproximadamente
10'(3,04m) de distância e 2’(0,60m) de altura. Onde existam vários Boxes no estágio
a exemplo da pista OUTER LIMITS, a bandeira será colocada no centro do conjunto
de alvos.
Enquanto aguarda o sinal de Inicio o competidor deve manter a carabina encostada
no ombro, dedo fora do guarda-mato e apontando para ponto de visada (bandeira
ou marca).
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APENDICE A

DIVISÕES
CARABINAS DE AÇÃO POR ALAVANCA E SEMI-AUTOMÁTICAS
Carabina
por alavanca
Standard

Carabina
por alavanca
Open

Tipo da ação

Ação por
alavanca
(1)

Tipo de mira

Aberta
(2)

Ação por
alavanca
(1)
Ótica ou
eletrônica
(3)

Compensadores
e/ou furos no
cano (“ports”)
Bipés e similares.
Carregadores
aclopoados
Tipo de munição
Calibre mínimo
Calibres
permitidos

Carabina
Semi-auto
Standard

Carabina
Semi-auto
Open

Semiautomática

Semiautomática

Aberta
(2)

Òtica ou
eletrônica
(3)

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Fogo Central
9mm(9x19)
38 SPL, 44-40
45 COLT

Fogo Central Fogo Central
9mm(9x19)
9mm(9x19)
38 SPL, 44-40
40 S&W
45 COLT

Fogo Central
9mm(9x19)
40 S&W

Condições Especiais:
1 - Carabina por alavanca é toda aquela cuja ação sempre requer a manipulação
manual de uma alavanca quer seja para inseriro ou extrair a munição/estojos na
respectiva camara a cada disparo/extração efetuado ou a efetuar.
2 - Miras abertas são dispositivos de pontaria que não utilizam circuitos eletrônicos
e ou lentes. Inserções de fibra óptica são permitidas.
3 - Miras óticas ou eletronicas são dispositivos de pontaria que utilizam circuitos
eletronicos ou lentes.
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