
NOVAS ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DAS PROVAS DE RIFLE  
(Atualizado em 15/03/2010)  
 
Alterações que se acrescem ao regulamento e à alteração feita em 2008: 
  
1º) No ensaio das provas de carabinas semi-auto e lever-action, o atirador poderá, a cada tiro, 
observar os impactos no alvo e fazer os ajustes no aparelho de pontaria de sua arma; deverá, 
entretanto, municiá-la tiro a tiro. 
  
2º)  Na prova de carabina lever-action poderá ser usado o aparelho de pontaria tipo peep 
sights, desde que o mesmo venha na arma como original de fábrica. 
  
3º)  Nas provas de carabina lever-action e semi-auto, não será permitido ao atirador se 
encostar ou escorar, seja de que forma for, na bancada ou parede. 
   
  ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DAS PROVAS DE RIFLE 
         
        O regulamento passa a ter as seguintes alterações: 
        1º - Calibre mínimo para participar das provas do campeonato Gaúcho de Rifle:  
        Acima do calibre 22 Hornet, e todos de fogo central. 
        2º - A prova do Rifle de 200 metros passa a ter a duração máxima de 35 minutos, onde 
antes eram 45 minutos.  
        3º-A prova da Carabina Semi-auto passa a ter séries de 1,5 minuto de duração, onde 
antes eram 02 minutos. 
          No início das séries, inclusive a de ensaio a carabina deverá estar na condição de  
          pronto, ou seja carregada com 05 cartuchos e travada. 
           
          Somente na série de ensaio será autorizado que o atirador seja auxiliado por um  
          observador, podendo este, ir conferindo com equipamento próprio os tiros e informando 
ao atirador. 
           
          No final de cada série o atirador deverá mostrar ao RO a arma vazia e em segurança, 
como na regra geral do IPSC . 
        4º- Aviso aos atiradores que eventualmente será medido o peso dos gatilhos dos rifles no 
decorrer das provas. Caso o peso do gatilho esteja fora do regulamentado o atirador será 
advertido, e na próxima prova, se for reincidente será desclassificado daquele evento. 
        5º Inscrições: No ano de 2008 o valor das inscrições do Rifle nas provas de 100 e 200 
metros será de R$ 45,00 para a primeira arma e R$ 40,00 para as demais, porém haverá um 
desconto (b&ocirc;nus) de R$ 5,00 em cada arma se o atirador fizer a inscrição antecipada, isto 
quer dizer que o atirador deve informar ao clube que vai sediar o evento no máximo 03 dias 
antes. Caso o atirador informe sua presença antecipada e por motivo de força maior não 
comparecer, não haverá penalização. O não comparecimento na prova depois de informado o 
clube e sem justificativa o atirador na próxima prova perderá o bnus de R$5,00. 
           
     
        As inscrições das provas de 50 metros permanecem as mesmas do ano de 2009. 
        6º- Rifle Pesado e Leve - diferenças. As armas utilizadas nas categorias, leve, esportiva e 
mira aberta, devem possuir o cano que seja similar ao original, sendo que o di&acirc;metro da 
ponta deve ter no máximo 17,1mm, até o calibre .338WM e 19,0 mm para os calibres maiores. 
Os atiradores que pretendam substituir o cano de sua arma devem esclarecer suas dúvidas 
com a diretoria de rifle. 

 
        Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2008 
        Diretor de Rifle 

 


