
 
 

COMUNICADO IMPORTANTE 
 

 
 
 
 
 
A Federação Gaúcha de Tiro Prático, através deste, vem comunicar 
algumas alterações e reforçar alguns pontos que julgamos importantes para 
o nosso calendário de etapas de 2022. 
 
Este ano teremos 4 campeonatos de IPSC HANDGUN, são eles: 
Campeonato Regional Metropolitano de IPSC 
Campeonato Regional Interior de IPSC 
Campeonato Regional Litoral, Serra e Planalto de IPSC 
Campeonato Gaúcho de IPSC e CPP Nível 3. 
São 4 campeonatos distintos, onde poderá o mesmo atleta competir em 
qualquer um deles e em qualquer divisão, podendo inclusive disputar vários 
e em várias divisões. 
Somente no Campeonato N3 haverá separação de Classes  nas divisões, nos 
Regionais os competidores serão classificados pelo Overall de sua divisão, 
tanto nas premiações de etapas quanto do Ranking do ANO. 
Haverá Premiação para o Campeão Overall nas Etapas de IPSC N3. 
 
Este Ano será adicionado uma nova classe nas divisões Production, 
Standard e será ajustado a Classe Master na divisão Light, funcionará da 
seguinte forma: 
 
As Divisões Production e Standard receberão uma nova Classe, a CLASSE 
MASTER. 
Esta classe será composta por atletas que obtiveram um resultado acima 
de 85% do campeão estadual nas competições entre 2018, 2019, 2020, 
2021. 
E as Classes serão divididas da Seguinte forma. 
Atletas novos na divisão entrarão automaticamente como B. 
Até 70%. Classe B 
Acima de 70% e até 85% Classe A 
Acima de 85% Classe Master. 
 
 



 
 

 
 
 
 
Na Divisão Light atletas que competiram em 2021 no campeonato Gaúcho 
de IPSC e CCP Nível 3, na categoria Light Master, automaticamente serão 
classificados como Light Master. 
 
A normativa interna que determinava que, atletas que competissem mais 
de uma vez em outras divisões oficiais, se tornavam Light Master deixa de 
ter efeito e valerá os índices do campeonato para classificação, desta forma 
os índices serão aplicados da seguinte maneira: 
Atletas novos da divisão entrarão automaticamente como B. 
Atletas que obtiveram até 64% Classe B. 
Acima de 64% e até 85% Classe A 
Acima de 85% Classe Master. 
 
Anualmente será recalculado o índice com base no campeonato Gaúcho de 
IPSC e CCP  N3 do ano anterior e aplica-se a regra das Classes. 
 
Não existe rebaixamento de classe e Atletas confederados que são Classe 
Master ou GM na Confederação Brasileira de Tipo Pratico, se enquadra 
automaticamente como Classe Master em Nossa Federação. 
 
Somente o Campeonato Gaúcho de IPSC e CCP Nível 3 que calcula índice e 
classifica por classe. 
 
As Etapas de Saque Rápido e TRP terão premiação por divisão para os 5 
primeiros do OVERALL e para o primeiro colocado de cada Classe que 
compõem a divisão. 
 
 
A Premiação final do Ranking com entrega de troféus de qualquer 
campeonato da FGTP só ocorrerá para atletas que competiram em pelo 
menos 50% das etapas do campeonato em questão. 
 
 
Rio Grande do Sul, 19 janeiro de 2022. 
 
 

 
 


