ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATIRADORES CIVIS
DIVISÃO DE TIRO TÁTICO DESPORTIVO

REGULAMENTO – PROVAS DE TIRO DE PRECISÃO

Introdução
Este regulamento tem por objetivo padronizar e normatizar as provas de
tiro de precisão, em suas diversas modalidades, no âmbito da Associação
Brasileira de Atiradores Civis / Departamento de Tiro Tático Desportivo.

Calendário
O calendário de provas será fixado anualmente pela Associação Brasileira
de Atiradores Civis e disponibilizado no site do Tiro Tático Desportivo:
dttd.abate.org.br.

Modalidades
1 - Revólver e pistola até 4" (exceto .22) 10m, 20 disparos, sendo 10 em
cada alvo, em 05 minutos:



Light - até .38 SPL e .380 ACP;
Hard - acima destes calibres.

2 - Revólver até 6" (exceto .22) 25m, 20 disparos em 05 minutos:



Light - até .38 SPL;
Hard - acima deste calibre.

3 - Revólver e pistola até 6" .22 25m, 20 disparos em 05 minutos:

4 - Pistola até 5,5" (exceto .22) 25m, 20 disparos em 05 minutos:



Light - até .38 SPL e .380 ACP;
Hard - acima destes calibres.
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5 - Carabina mira aberta 25m, 20 disparos em 05 minutos:



Light - até .38 SPL e .380 ACP;
Hard - acima destes calibres.

6 - Carabina luneta 50m, 08 disparos, sendo um em cada alvo, 4 sentado
e apoiado e 4 deitado, em 05 minutos:



Light - até .38 SPL e .380 ACP;
Hard - acima destes calibres.

Alvos


Para as modalidades com distância de 10 metros – Alvo LCL Cód.
11a:



Para as modalidades com distância de 25 metros e modalidade com
distância de 50 metros mira aberta – Alvo LCL 01:



Para as modalidades com distância de 50 metros com luneta – Alvo
Precisão ABATE:
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Pontuação


A pontuação seguirá a indicada em cada alvo sendo critério de
desempate o maior n° de “X”, a seguir o maior n° de “10”, de “9”,
de “8” e assim segue subsequente até o n° “1” (quando existir)



persistindo o empate será avaliado o melhor agrupamento;
Em caso de disparo sobre a linha, será computado a pontuação
maior, desde que tenha cortado completamente a linha divisória da



pontuação superior;
Disparos efetuados

na

área

não

pontuável

dos

alvos

serão

computados como “zero”, descontado um ponto da soma total (via


sistema);
Disparos que não acertarem o alvo serão considerados “MISS”,
descontando dois pontos da soma total (efetuado pelo próprio



sistema);
No caso das modalidades com alvos múltiplos, disparos excedentes
serão punidos como “miss” no alvo em que houver a falta, e
desconto do disparo com a maior pontuação onde houver o
excedente;
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Tiros disparados depois do comando de fim de prova serão
penalizados com desconto da pontuação do disparo com maior



pontuação e de acordo com os disparos excedentes efetuados;
A aferição da pontuação deve ser realizada apenas somando-se a
quantidade de disparos em cada zona de pontuação (exemplo: 3
disparos no “x”, 4 disparos no “10” etc), o sistema se encarregará
de efetuar as somas.

Comandos de Prova


“Atiradores Preparados?” – Consultar os participantes quanto a




possibilidade de iniciar a prova;
“Atiradores, Prova!” – Início da prova;
“Atiradores, um minuto para o fim da prova!” – Informar o



tempo restante de um minuto para encerrar a prova;
“Atiradores, Fim de Prova!” – Indicar o final do tempo de prova.

Clubes


Os clubes interessados poderão promover as provas de acordo com
sua capacidade e características de seu estande, optando pelas
modalidades

que

desejar,

estabelecendo

horários

e

dias

de

realização de prova (somente sábado, somente domingo ou ambos),


respeitando as datas estabelecidas no calendário oficial;
Deverão indicar e manter, para todo o período de realização das



provas, um responsável para atuar como juiz de prova;
Eventuais recursos apresentados por atiradores deverão

ser

recebidos pelo clube e encaminhados a ABATE, juntamente com foto
do alvo para análise pela diretoria.

Atiradores


O atirador interessado em participar das provas deve estar
adimplente, com dados atualizados junto a Associação e com
documentação

em

situação

apresentação ao juiz de prova.

regular,

sendo

obrigatória

a
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Inscrições


Para o calendário em exercício, o valor das inscrições será de R$
50,00 para cada modalidade, e R$ 30,00 para cada reinscrição (uma
mesma modalidade diferencia-se em Soft e Hard pois possuem



premiações diferentes);
A referida inscrição deverá ser realizada diretamente pela página da



ABATE: www.abate.org.br;
O pagamento das inscrições deverá ser realizado diretamente ao
clube, na data da prova.

Prazos


Após a realização das provas, clubes e atiradores (cada qual com



sua respectiva atribuição) deverão atentar-se aos seguintes prazos:
Lançamento das pontuações – Segunda e Terça-feira subsequente a



etapa de prova;
Repasse dos valores referentes as inscrições à ABATE – Quarta-feira



subsequente a etapa de prova;
Publicação de resultado provisório – Quinta-feira subsequente a



etapa de prova;
Recursos relacionado



subsequente a etapa de prova;
Publicação do resultado definitivo – Segunda-feira da semana

ao

resultado

–

Sexta-feira

e

sábado

seguinte.

Premiação


Ao primeiro, segundo e terceiro lugares respectivamente de cada
modalidade,

divididos

em

Soft

e

Hard,

caberão

troféus

correspondentes ao final do ano, desde que o atirador tenha
participado de pelo menos 50% das provas do calendário naquela
modalidade.
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Prescrições Gerais


Os boxes dos estandes e os alvos de prova devem possuir
iluminação suficiente para garantir o pleno desempenho dos


1.
2.
3.
4.


atiradores;
Os alvos utilizados devem possuir as seguintes informações:
Nome do clube;
Modalidade;
Nome do atirador;
Assinatura do atirador.
Os alvos poderão ser fotografados, pelo clube e/ou atirador



livremente;
Durante a prova, se um atirador tiver seu alvo avariado, deverá



contatar o juiz de prova, que tomará as medidas cabíveis;
A prova deverá continuar, e o atirador aguardará a próxima série
para o seu problema ser sanado, e terminar sua série, sem



prejuízo para os demais participantes;
Quando um atirador notar um disparo no seu alvo, que não tenha
sido efetuado por ele, este deverá acionar o juiz de prova
imediatamente, para que sejam tomadas as medidas cabíveis,



sem prejuízo para os demais atletas;
Somente será permitida a presença do atirador nos boxes do



estande;
É terminantemente proibido ao atirador se comunicar em voz alta
durante a série em andamento. Qualquer dúvida deverá ser
comunicada ao juiz de prova em voz baixa para que os demais



atletas não sejam prejudicados;
O atirador poderá ser advertido por somente 1 vez, ocorrendo a
segunda



advertência,

o

atirador

será

desclassificado

imediatamente;
Quaisquer divergências deverão ser encaminhadas primeiramente
aos clubes e, não havendo solução, ao conhecimento da ABATE.

