
 

REGULAMENTO DO CVTA – DESAFIO DO AÇO 2020  

 

1) OBJETIVOS  

 

a. NOME DA COMPETIÇÃO E MODALIDADES - Apresentar normas e diretrizes da prova de 

Desafio do Aço “Clube Vilaboense de Tiro ao Alvo – CVTA” nas modalidades Desafio do Aço, 

disputadas individualmente, para atletas filiados ao CVTA e regularmente em dia com suas 

obrigações e atletas convidados (Atletas convidados não serão elegíveis a premiação). 

  

b. SISTEMA DE DISPUTA – 4 Provas presenciais, com apenas 1 (um) descarte.  

  

c. COMPETIÇÃO – A competição obedecerá o seguinte regulamento: 

 

É uma prova composta de uma pista oficial de Desafio do Aço, onde existem 5 (cinco) alvos de 
metal. Em cada etapa utilizaremos uma pista oficial escolhida pela diretoria, que será 
divulgada com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência ao dia da prova. 
A prova consiste em acertar os 5 (cinco) alvos no menor tempo possível, o alvo marcado deve 
ser acertado por último.  
Cada atirador passa 3 (três) vezes na pista na sequencia, despreza-se o tempo mais alto 
somando-se então os dois tempos restantes.  
Cada alvo que não for acertado contará 3 (três) segundos a mais de penalidade no tempo final. 
O Timer só para quando o alvo marcado for acertado. O tempo máximo para cada passagem 
de pista é de 30 (trinta) segundos. 
Todas as armas longas e curtas de fogo circular começam na mão do atirador apontando para 
o topo da bandeira que estará devidamente identificada na pista. Armas curtas de fogo central 
começam no coldre, e no caso dos atiradores que não o possuírem, poderão sacar a arma de 
cima da mesa. Todas as armas começam na posição travada.  
O campeão será o atirador que fizer o menor tempo na soma das duas melhores passadas . 
No caso de não comparecimento em alguma das etapas, será considerado o tempo para o 
atirador de 60 (sessenta) segundos. 
 

2) DESENVOLVIMENTO  

 

a. CATEGORIAS - Todas modalidades terão somente uma categoria – Overall  

  

3) VALORES DAS INSCRIÇÕES NAS PROVAS Valores – Cada Competidor filiado ao CVTA deverá 

pagar ao CVTA a importância de R$ 25,00 (Vinte e cinco Reais), por uma modalidade, e R$ 

20,00 (Vinte Reais) por modalidade adicional. Cada Competidor convidado deverá pagar ao 



CVTA a importância de R$ 30,00 (Trinta Reais), por uma modalidade, e R$ 30,00 (Trinta Reais) 

por modalidade adicional. Obs: Damas estão isentas de pagar as inscrições. 

  

4) RESULTADOS, PROVA E PREMIAÇÃO  

 

a. LANÇAMENTOS  –  O lançamento dos resultados serão publicados no site do Clube 

 

 b. INÍCIO DA PROVA – Às 17:15 hs nas datas pré-estabelecidas no Calendário Anual do CVTA.  

 

c. DESCARTE DO CAMPEONATO – Será descartada 1 (uma) etapa, sendo o pior resultado.  

 

d. PESO DAS ETAPAS – Todas as etapas terão peso 1.  

 

e. PREMIAÇÃO POR ETAPA – Ao final da etapa, serão premiados com medalhas os 3 (Três) 

primeiros colocados nas modalidades onde houver ao menos de 3 (Três) participantes.  

  

f. PREMIAÇÃO FINAL – Conforme acordado em nossa reunião dia 15/02/2020 será 

confeccionado um único Troféu por Atirador elegível, e serão premiados com Plaquetas para 

serem coladas no mesmo os 3 (três) primeiros colocados nas modalidades onde houver ao 

menos 3 (Três) participantes. 

  

5) CALENDÁRIO DA COMPETIÇÃO - 15/02/2020 – 1ª Etapa, 18/04/2020 – 2ª Etapa, 06/06/2020 

– 3ª Etapa, e 10/10/2020 – 4ª Etapa  

   

6) OUTRAS INFORMAÇÕES - Casos omissos a este regulamento serão resolvidas pela Diretoria 

do CVTA.  

   

7) MODALIDADES – 8 (oito) no total: Revolver (Fogo Central), Revolver (Fogo Circular) Pistola 

(Fogo Central), Pistola (Fogo Circular), Arma Longa Manual (Fogo Central), Arma Longa 

Semiautomática (Fogo Central), Arma Longa Manual (Fogo Circular), e Arma Longa 

Semiautomática (Fogo Circular). 

  

8) OBSERVAÇÕES DIVERSAS – Nas modalidades Revolver (Fogo Central) e (Fogo Circular) 

poderão ser usados Revolveres com qualquer capacidade e tamanho de cano, porém a arma 

deve ser carregada com apenas 6 (seis) munições, independente da capacidade total da arma. 

Nas modalidades Pistola (Fogo Central) e (Fogo Circular) poderão ser usadas Pistolas com 



qualquer capacidade e tamanho de cano, porém o carregador deve ser carregado com apenas 

15 (quinze) munições, independente da capacidade total do carregador. Na modalidade Arma 

longa Manual (Fogo Central) poderão ser usadas Carabinas com qualquer capacidade e 

tamanho de cano, porém a arma deve ser carregada com apenas 10 (dez) munições, 

independente da capacidade total da arma. Na modalidade Arma Longa Semiautomática (Fogo 

Central) poderão ser usadas Carabinas com qualquer capacidade e tamanho de cano, porém o 

carregador deve ser carregado com apenas 15 (quinze) munições, independente da 

capacidade total do carregador. Nas modalidades Arma Longa Manual e Arma Longa 

Semiautomática (Fogo Circular) poderão ser usadas Carabinas com qualquer capacidade e 

tamanho de cano, porém o carregador deve ser carregado com apenas 10 (dez) munições, 

independente da capacidade total do carregador. Em todas as modalidades só poderão ser 

utilizadas miras abertas. Não serão aceitas na competição armas de calibres ou munições 

muito fortes (munições garrafa, munições Magnum, e 30M1) que danifiquem os alvos . 

 

9) PISTAS – A cada etapa será escolhida pela diretoria uma das 8 (oito) pistas oficiais do desafio 

do Aço, que será divulgada com 15 dias de antecedência da data da competição. 
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