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CAMPEONATO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO CLUBE FARRAPOS
07/04/17

TIRO DE DEFESA
Regras e Procedimentos

É de extrema importância que os atiradores conheçam as regras das competições em que participam.
Isto melhora o desempenho do atleta, o dinamismo dos eventos, a segurança e o entendimento como
um todo da competição.
Neste sentido pedimos que os atiradores que participaram do evento, observem o descrito nas regras da competição.
Para qualquer dúvida adicional faça contato diretamente com o Instrutor Guilherme pelo fone: (51) 9 – 9677-0469 ou
através do e-mail: instrutor@tirourbanoacademia.com.br
A competição será composta de duas provas , sendo uma de Saque- Rápido e outra de Pista (cenário simulando situações
reais).
SAQUE RÁPIDO
1. ALVO: a) Modelo: Saque Rápido IDSC; b) Distância entre alvos: 1 (um) metro; c) Distância do alvo do chão: A borda
inferior do alvo deverá estar posicionada a 1 (um) metro do chão;
2. SCORE: Se o disparo tocar na linha, computa-se a pior pontuação;
3. PENALIDADES: a) EP: 4 segundos; b) Disparos excedentes no alvo/ ou ultrapassar o tempo: Exclui os melhores disparos;
c) Miss: 10 segundos;
4. EQUIPAMENTO: O mesmo descrito no extrato do regulamento.
5. SÉRIES: Ver quadro abaixo.
Série

Distância

Quantidade
de Alvos

Disparos
por
subsérie

Tempo de
cada
subsérie

Procedime
nto

Disparos
por série

1ª

10 m

3

6

10, 8 s

12

2ª

7m

3

6

8, 6 s

3ª

5m

1

6

4s

2 disparos
por alvo, em
sequencia
tática, por
subsérie.
2 disparos
por alvo, em
sequencia
tática, por
subsérie.
6 disparos
no mesmo
alvo, sendo
3 na zona
inferior e 3
na zona
superior.

TOTAL DE DISPAROS

12

6

30

PISTA (cenários)
Vide: Extrato do Regulamento de IDSC
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Quanto às armas: com cano de 4” até 6”, sem qualquer tipo customização.
Calibres: 9mm, .40 e .45
Com relação à munição: o atirador pode trazer sua própria munição, sendo nova ou recarga. Além disso, teremos à
disposição munição fornecida pela Academia Tiro Urbano e pistolas Taurus .40 modelo 24/7 G2 (gratuito).
Do número de disparos: aproximadamente 42.
Da premiação: por equipe (da primeira à terceira colocada) e individual (do primeiro ao décimo).

Do jantar – (gratuito)
Será servido filé mignon (carne de gado);
Salmão;
Paella;
Arroz Branco;
Legumes e saladas;
Vinho, cerveja, refrigerante, água mineral e suco.
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