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FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRÁTICO 

 
 REGULAMENTO PARA AS PROVAS DE RIFLE. 

 

 

I - EXIGÊNCIAS PRIMÁRIAS PARA OS ATIRADORES DE RIFLE. 

 

1 - No tiro de Rifle, como nos demais esportes, os atletas deverão observar 

como fundamento nas relações entre os próprios atiradores, e destes para 

com a “juria”, as características de civilidade, cortesia e disciplina, que são 

dogmas inarredáveis para a convivência no esporte do tiro. 

 

2 - Para a prática do esporte, o Atirador deve ser associado a Clube   

regularizado junto ao Exército, Federação Gaúcha de Tiro Prático   e 

Confederação, além de, ele próprio, possuir CR e estar em dia com suas 

obrigações associativas. Havendo convênio com outras entidades de tiro, 

seus atiradores estarão sujeitos a estas mesmas regras em relação a elas. 
 

3 - O Atirador deve utilizar armas para as quais tenha CRAF (registro) e 

Guias de Tráfego válidos, devendo apresentá-los quando solicitado pelos 

organizadores da prova ou fiscalização militar. 

 

4 - O Atirador deve ter conhecimento das normas de segurança e, desde 

logo, declara expressamente assumir toda responsabilidade por qualquer 

evento danoso a que der causa, seja ele físico, material ou moral, por 

conduta indevida durante a prova. 

 

5 - As armas utilizadas serão somente aquelas autorizadas pela legislação 

em vigor, da mesma forma quanto aos calibres, observado o regulamento 

de cada modalidade. 

 

II - ESTANDES. 

 

6 - As provas serão realizadas apenas em estandes homologados pelo 

Exército. 

 

7 - Os estandes terão box para as modalidades em que o atleta atira na 

posição de pé e bancadas para as modalidades em que atira sentado, na 

conformidade em que o regulamento exigir. 

 

8 - As bancadas serão aquelas que estejam disponíveis nos postos de tiro 

dos respectivos estandes, podendo o atirador procurar firmá-las da melhor 

forma possível, sem, no entanto, deslocá-la do lugar. 
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9 – Para a ocupação dos postos de tiro o diretor da prova respeitará a ordem 

de chegada dos atiradores no local. É facultada aos atiradores ocupantes dos 

postos de tiro, ouvido o Diretor da Prova, a opção de troca dos mesmos 

entre si. 

 

III - CONDUTA DOS ATIRADORE E IMPLICAÇÕES. 

 

10 - A inobservância dos regulamentos e instruções, que possam 

comprometer a segurança no estande, bem como a conduta irresponsável 

o u  antidesportiva, implicarão na desqualificação do atirador, que poderá, 

inclusive, ser solicitado a se afastar do estande de tiro. 
 

11 - Se o Diretor da Prova verificar que o atirador está visivelmente sob 

influência de bebida alcoólica ou drogas, poderá desqualificá-lo e solicitar 

o seu afastamento do estande. Em se tratando de auxiliar, ou espectador, 

será, igualmente, solicitado o seu afastamento. 
 

12 - O manuseio da arma durante a competição somente será permitido no 

posto de tiro, sob o comando do RO. No intervalo de uma série para outra 

será permitida a limpeza da arma ou pequenas correções no equipamento, 

desde que não existam pessoas à frente na linha de tiro. A inobservância 

deste procedimento poderá implicar, a critério do Diretor da Prova, em 

desqualificação do atirador. 

 

13 - O manuseio da arma no estande, com a culatra fechada, não estando o 

atirador no posto de tiro ou na área de segurança, será considerado quebra 

de segurança, com a penalidade de desqualificação. 
 

14 - Será penalizado com desqualificação o atirador que efetuar disparo fora 

dos limites do para-balas. Será considerado insegurança no manuseio da 

arma qualquer disparo efetuado antes da ordem de “FOGO” ou por ocasião 

do municiamento ou reparo por mau funcionamento da arma, cabendo ao 

Diretor da Prova determinar a penalidade. 
 

15 - O mau funcionamento da arma ou a ocorrência de defeito que não possa 

ser sanado ainda no estande, fará com que o Diretor da Prova declare a arma 

sem condições de uso e/ou de segurança, determinando o afastamento do 

atirador, daquela prova, sendo registrada a pontuação obtida até aquele 

momento.  

 

16 - O Diretor da Prova e o Diretor Técnico de Rifle indicado pela FGTP, 

têm autoridade plena sobre o evento, atiradores e demais pessoas que se 

encontrem no estande de tiro. 
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IV - AFERIÇÃO DOS PONTOS.  
 

17 - A pontuação será aferida mediante visualização dos alvos e mediante 

o uso de calibradores do tipo ISSF, quando a visualização não for clara, em 

conformidade com o calibre da arma disparada. O Diretor da Prova indicará 

três (3) atiradores para formar o comitê de arbitragem, que fará a verificação 

e registro da pontuação do atirador, solucionando qualquer impugnação 

feita pelo mesmo. 

 

18 - O desempate nas pontuações dos atiradores será determinado pelo 

maior número de 10x, 10, 9, 8, etc, respectivamente, em favor de um deles. 

Persistindo o empate, será utilizado o paquímetro para determinar a menor 

dispersão (menor grupo), considerando-se as distâncias   entre as bordas 

externas do grupo. 

 

19 - Tiro em alvo errado (tiro cruzado) – Para o autor do tiro será 

considerado zero (0), para tantos quantos forem os impactos no alvo alheio. 

Para o atirador que teve o seu alvo atingido erroneamente, se o impacto for 

do mesmo calibre seu, será desconsiderado na contagem dos pontos o tiro 

de menor valor. Se os calibres forem diversos, que permita identificar o 

impacto errôneo, será ele excluído na contagem dos pontos daquele alvo. 
 

20 - Quando o alvo apresentar maior número de impactos do que os exigidos 

pelo regulamento, serão desconsiderados os de maior valor e contados 

apenas aqueles correspondentes ao número de tiros exigidos para aquele 

alvo. 

 

21 - Do total de provas ajustadas para o ranking, serão descartados os 

menores resultados auferidos pelos atiradores, de acordo e nas condições 

que ficarem estabelecidas em reunião dos Clubes quando da feitura do 

calendário anual. 
 

 

V - MODALIDADES INDIVIDUALIZADAS PARA OS RIFLES: 

CANO PESADO. CANO LEVE, ESPORTIVO, MIRA ABERTA E 

BR (Bench Rest). 
 

 

Condições gerais comuns a estas modalidades:  

 

22 - As armas utilizadas nestas categorias devem ter o diâmetro na ponta 

do cano com no máximo de 17,1 mm, até o calibre .338WM, e 19,0 mm 
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para os calibres maiores. Suas munições serão obrigatoriamente de fogo 

central e o calibre mínimo exigido para essas modalidades é o 22 Hornet. 

 

23 - Nas categorias Leve, Esportivo e Mira Aberta os canos são os 

originais de fábrica ou similares a estes. 

 

24 - As provas serão realizadas com a utilização de bancadas, nas 

distâncias de 100, 200 e 300 metros, segundo o Calendário organizado 

pela Federação Gaúcha de Tiro Prático, que fixará as datas de realização 

e o número de provas em cada uma das distâncias. 

 

25 - O tempo de duração das provas é de trinta e cinco (35) minutos. 

Neste espaço de tempo serão dados os vinte (20) tiros obrigatórios e os 

tiros de ensaio em número a critério do atirador. O alvo de ensaio estará 

sempre a esquerda dos alvos da prova.  

 

26 - As provas terão início às 09:00 horas, devendo as inscrições serem 

feitas antecipadamente ou, se autorizado pela administração do Clube, no 

máximo, até às 11:00 horas do dia em a que a mesma está sendo 

realizada. Após esse horário, ficará a critério do Diretor da Prova aceitar 

ou não nova inscrição, levando em conta o andamento da mesma. 

 

27 - Os alvos utilizados para a prova de 300 (trezentos) metros, serão os 

do padrão  ISSF para essa distância; para as provas de 200 (duzentos) 

metros, serão utilizados alvos reduzido para 2/3 de suas dimensões 

originais e para 100 (cem) metros, com redução de seu tamanho para 1/3. 

Os alvos são os fornecidos pela FGTP.  

 

28 - É vedada a utilização de rifles esportivos com freio de boca ou quebra 

chamas nestas modalidades.  

 

Além das condições comuns observe as específicas para cada uma 

das categorias: 

 

29 - A Categoria Rifle Cano Pesado não apresenta qualquer restrição 

quanto ao perfil da coronha da arma, podendo o atirador utilizar estativa 

ou quaisquer tipos de apoios dianteiros e/ou traseiros. Não há limite para 

peso de gatilho e, também, quanto a potência de regulagem da luneta.  

O alvo utilizado é o de 4 centros. 

 

30 - Na Categoria Rifle Cano Leve, a coronha não pode ter “pistol grip” 

e/ou base mais larga na frente. Quanto aos apoios, poderá utilizar estativa 
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ou quaisquer tipos de apoios dianteiros e/ou traseiros. Não há limite para 

peso de gatilho e, também, quanto a potência de regulagem da luneta.  

Armas com características da Categoria Pesada não podem ser utilizadas 

nesta categoria.  

O alvo utilizado é o de 4 centros. 

 

31 - A Categoria Rifle Esportivo O perfil do rifle deve ser o original de 

fábrica. Poderá ser usado qualquer tipo de luneta, desde que o aumento 

(aproximação) não ultrapasse 9 x (nove vezes). É proibido o uso de 

estativa que fixe o cano da arma, sendo permitido somente o uso do bi-

pé ou sacos de areia na parte frontal da arma; o apoio traseiro da coronha 

deve ser apenas o ombro e as mãos do atirador, não podendo a coronha 

tocar na bancada no momento do disparo. O peso mínimo autorizado para 

o gatilho é de 1000 gramas. 

Não é permitida a redução das medidas do cano de arma de outra 

categoria, de molde a enquadrá-la nesta.  

São utilizados dois alvos de um centro.  
 

32 - Na Categoria Rifle Mira Aberta não é permitida a utilização de 

luneta ou qualquer outro aparelho óptico. A configuração do rifle deve 

ser a original de fábrica e o peso mínimo permitido para o gatilho é de 

1000 gramas. É proibido o uso de estativa que fixe o cano da arma, sendo 

permitido somente o uso do bi-pé ou sacos de areia; o apoio traseiro da 

coronha deve ser apenas o ombro e as mãos do atirador, não podendo a 

coronha tocar na bancada no momento do disparo.  

São utilizados dois alvos de um centro.  

 

33 - Na Categoria Rifle BR (Bench Rest) atirarão as armas que utilizam 

os calibres BR, tais como: 6mm PPC, 6mmBR, 30BR.  As demais 

características das armas são as mesmas permitidas na categoria 

“pesado”. Nas categorias Leve, Esportivo e Mira Aberta este calibre não 

é permitido. Os calibres tipo BR não poderão atirar na categoria 

“pesado”, mas os atiradores que utilizam o “pesado” podem atirar na 

Categoria BR. 

O alvo utilizado é o de quatro centros. 

 

 

VI – MODALIDADES: CARABINA LEVER ACTION E CARABINA 

SEMI-AUTO. 
 

 

Condições gerais comuns a estas modalidades:  
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34 - As armas devem estar nas condições originais de fábrica. O sistema 

de pontaria é o de Mira Aberta, podendo o conjunto ter regulagem 

micrométrica. Não é permitido o uso de bandoleira.  

 

35 - Os calibres são os esportivos permitidos pela legislação em vigor, 

com munição exclusivamente de fogo central.  

 

36 - O peso mínimo do gatilho é de 1.300 gramas. 

 

37 - Para a prova o atirador toma a posição de pé, sem tocar na bancada ou 

laterais do box, empunhando a arma a 45 graus, em direção ao alvo, 

municiada e alimentada com 05 munições. 

 

38 - A distância entre atirador e alvo é de 50 metros. 

 

39 - O número de disparos é de 20 tiros obrigatórios e, a critério do 

atirador, 5 de ensaio, que será feito antes de iniciadas as séries da prova e 

com a mesma duração de uma série. O alvo de ensaio estará sempre a 

esquerda do alvo da prova. 

 

40 - No ensaio o atirador poderá observar os impactos no alvo e fazer os 

ajustes no aparelho de pontaria; nesse caso deverá municiar a arma tiro a 

tiro. Somente na série de ensaio será autorizado que o atirador seja 

auxiliado por um observador que, com equipamento próprio, lhe informe 

sobre os impactos no alvo. 

 

41 - O Alvo utilizado é o mesmo do saque rápido (A1), com centro X  

marcado por uma obréia branca. 

 

42 - A prova se constitui de 4 séries de 5 tiros cada, sob comando 

individual para cada série. 

 

43 - Dúvidas devem ser esclarecidas conforme o regulamento do rifle 

esportivo. 

 

Além das condições comuns observe as específicas para cada uma 

das categorias: 

 

44 – Na Categoria Lever Action participam as armas que tenham o sistema 

de funcionamento tipo lever  action (repetição por alavanca/tipo Puma ou 

similar). 

O tempo de tiro para cada série é de 02 minutos. Com início e fim sob 

comando do RO. 
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O atirador poderá usar o sistema de pontaria tipo peep-sights, desde que o 

mesmo venha na arma como original de fábrica. 

 

45 – Na Categoria Semi-Auto participam as armas que tenham o sistema 

de funcionamento semi-automático como, exemplificativamente, o T4 da 

Taurus.  O atirador poderá usar o sistema de pontaria tipo peep-sights, 

desde que o mesmo venha na arma como original de fábrica. 

O tempo de tiro para cada série é de 01 minutos e 30 segundos. Com início 

e fim sob comando do RO. 

 
 

VII - MODALIDADES PARA OS RIFLES EM CALIBRE 22. 
 
 

Condições gerais comuns a estas modalidades:  

 

46 - O calibre a ser utilizado é o 22LR, com a excessão prevista nas 

especificações da categoria Rifle 22 Standard. 

 

47 - As provas são feitas na distância de 50 metros. 

 

48 - Os posto de tiro correspondem a um box ou bancada, individuais, 

como especificado nas orientações específicas para cada modalidade. 

 

49 - O tempo de duração das provas é de 25 minutos, incluídos os tiros de 

ensaio, cujos alvos estarão sempre a esquerda do alvo da prova. Quanto 

ao tempo de duração, as categorias Rifle 22 Mira Aberta Nacional e Rifle 

22 Mira Aberta Standard, diferem desse período de tempo, obedecendo os 

tempos informados nas suas condições específicas (itens 54 e 55). 

  

50 - Não é permitida a ulilização de bandoleira em nenhuma das 

modalidades.  

 

Além das condições comuns observe as específicas para cada uma 

das categorias: 

 

51 - Na Categoria Rifle 22 Standard as armas devem ter configuração 

esportiva, sem qualquer customização e estarem na condição original de 

fábrica, sem “pistol grip”, nem base frontal da coronha mais larga. O peso 

mínimo do gatilho é de 1.000 gramas.  

Utiliza luneta esportiva com limitação de até 9 X (nove vezes)  de 

aproximação. 

As munições permitidas nesta categoria são o 22 LR e, excepcionalmente, 

a 22 Magnum e a 17 HMR. 
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O disparo é realizado exclusivamente a partir de uma bancada. 

Não é permitido o uso de estativa que sirva para imobilizar  o cano da 

arma, podendo, no entanto, utilizar bi-pé ou saco de areia. O apoio 

trazeiro da coronha deve se restringir ao ombro e mãos do atirador, não 

podendo a coronha tocar na bancada no momento do disparo. 

O alvo utilizado é o quadrado, com 04 centros. 

São 20 os disparos da prova, sendo 05 em cada centro (da esquerda para 

direita). 

Dúvidas poem ser esclarecidas conforme regulamento do Rifle Esportivo. 

 
52 – Na Categoria Rifle 22 Custom a arma deve ser de fabricação 

reconhecida, sendo permitida a customização. 
O peso do gatilho é livre. 
Utiliza luneta esportiva sem limitação de aproximação. 
É permitido o uso de estativa que sirva para imobilizar  o cano da arma, 

podendo, no entanto, utilizar bi-pé ou saco de areia. É permitido apoiar a 

coronha com saco de areia ou almofada própria (tipo em “V” ). 
São 20 os disparos da prova. 
O alvo utilizado é o de 20 centros, devendo ser feito apenas um disparo em 
cada centro. 
Dúvidas podem ser esclarecidas conforme regulamento do Rifle Pesado. 

 

53 – Na Categoria Rifle 22 Nacional a arma deve ser de fabricação 

nacional, na condição de original de fábrica (Exemplo: Rifles CBC 

modelos 7022, 8022, rifles Rossi modelo Galery e Pomba Mono Tiro, 

etc...) 

Não são admitidos protótipos e o modelo Impala da CBC ou quaisquer  

outros que tenham configuração custom. 

Utiliza luneta esportiva com aumento menor que 6 vezes e lente dianteira 

até 36mm e que tenha a venda no mercado nacional. 

A munição deve ser exclusivamente de fabricação nacional. 

O peso mínimo do gatilho permitido é de 1.000 gramas. 

Não é permitido o uso de estativa que sirva para imobilizar  o cano da 

arma, podendo, no entanto, utilizar bi-pé ou saco de areia. O apoio 

trazeiro da coronha deve se restringir ao ombro e mãos do atirador, não 

podendo a coronha tocar na bancada no momento do disparo.O alvo 

utilizado é o quadrado, com 04 centros, também utilizado na categoria 

Rifle 22 Standard. 
São 20 os disparos da prova, sendo 05 em cada centro (da esquerda para 
direita). 
 

54 – Na Categoria Rifle 22 Mira Aberta Nacional a característica distintiva 

das outras modalidades desse calibre é a de que o atirador faz os disparos 

na posição de pé, sem qualquer apoio artificial. 

A arma deve ser de fabricação nacional, na condição de original de fábrica 
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e com sistema de funcionamento de repetição, semi-auto ou mono-tiro 

(Exemplo: Rifles CBC modelos 7022, 8022, 8122, etc..., rifles Rossi 

modelo Galery e Pomba Mono Tiro, etc...). 

Não são admitidos protótipos e o modelo Impala da CBC ou quaisquer  

outros que tenham configuração custom. 

O equipamento de pontaria é a  mira aberta original de fábrica e do 

modelo da arma. 

O peso mínimo do gatilho é de 1.300 gramas. 

A munição deve ser exclusivamente de fabricação nacional. 

A distância do atirador ao alvo é de 50 metros.  

O Alvo utilizado é o mesmo do saque rápido (A1), com centro X marcado 

por uma obréia branca.  

Para a prova o atirador toma a posição de pé, sem tocar na bancada ou 

laterais do box, empunhando a arma a 45 graus, em direção ao alvo, 

municiada e alimentada com 05 munições, portanto sem munição na 

câmara. A arma enquanto estiver na bancada antes do início da prova e 

após o seu final, deverá estar sem ferrolho ou aberta, conforme o modelo, 

como medida de segurança.  

A prova é conduzida pelo RO (Range Office) e consiste de 20 tiros, sendo 

quatro séries de 05 disparos, no tempo de 2 minutos cada série, sempre 

sob comando do RO.  

O ensaio será feito em alvo separado, antes do inìcio dos tiros 

obrigatórios, também no tempo de 2 minutos para os 5 disparos. 

 

55 – Na Categoria Rifle 22 Mira Aberta Standard, a exemplo da Mira 

Aberta Nacional. a característica distintiva dessas duas modalidades em 

relação às outras de calibre 22, é a de que o atirador faz os disparos na 

posição de pé, sem qualquer apoio artificial. 

A arma pode ser de  fabricação nacional ou de procedência estrangeira 

na condição de original de fábrica, com sistemas de funcionamento 

repetição ou semi-auto. 

Não é permitida a utilização de rifles protótipos e de todos modelos que 

tiverem configuração custom. 

A munição pode ser nacional ou de procedência estrangeira. 

O equipamento de pontaria é a  mira aberta original de fábrica e do 

modelo da arma. 

O peso mínimo do gatilho é de 1.300 gramas. 

A distância do atirador ao alvo é de 50 metros.  

O Alvo utilizado é o mesmo do saque rápido (A1), com centro X marcado 

por uma obréia branca.  

Para a prova o atirador toma a posição de pé, sem tocar na bancada ou 
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laterais do box, empunhando a arma a 45 graus, em direção ao alvo, 

municiada e alimentada com 05 munições, portanto sem munição na 

câmara. A arma enquanto estiver na bancada antes do início da prova e 

após o seu final, deverá estar sem ferrolho ou aberta, conforme o modelo, 

como medida de segurança.  

A prova é conduzida pelo RO (Range Office) e consiste de 20 tiros, sendo 

quatro séries de 05 disparos, no tempo de 2 minutos cada série, sempre 

sob comando do RO.  

O ensaio será feito em alvo separado, antes do inìcio dos tiros 

obrigatórios, também no tempo de 2 minutos para os 5 disparos. 
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