
REGULAMENTO DO CVTA – IHMSA 2020  

 

*CAMPEONATO 2020* 

 

1) OBJETIVOS  

 

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

Silhuetas Metálicas - IHMSA “Clube Vilaboense de Tiro ao Alvo – CVTA” nas modalidades Big 

Bore / Small Bore / Field Carbine / Field Pistol / Ar Comprimido, 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 – 8 Provas presenciais, com 2 (dois) descartes.  

  

c. COMPETIÇÃO – A competição obedecerá o seguinte regulamento: 

 

Cada atirador realizará 20 disparos por prova, em 4 (quatro) séries de 5 (cinco) tiros. Para cada 

série de 5 (cinco) tiros, os alvos deverão ser atirados em sequência da esquerda para a direita 

sendo permitido apenas um tiro em cada alvo. 

Cada acerto deverá ser marcado com um X no quadrado correspondente ao tiro e cada erro 

deverá ser marcado com um 0 (zero). No quadrado colocado à direita dos cinco tiros assinalados 

deverá ser anotado o resultado parcial e cada série de cinco tiros e ao seu lado a assinatura do 

fiscal de linha ou na falta deste do atirador ou spotter que estiver ao lado do atirador. 

OBS: Seguintes casos serão considerados como 0 (Zero) 

Alvos que não sejam atingidos por qualquer razão. 
Um alvo que for derrubado por um tiro disparado antes do comando “Fogo” ou após o “Cessar 
Fogo”.  
No final da série o diretor da prova deverá anunciar: “Este tiro não foi valido”. 
Alvo derrubado fora de sequência: perde o alvo que acertou e o correto. 
Se um atirador efetuar deliberadamente mais que 5 (cinco) disparos em uma mesma série de 

tiros deverá ser imediatamente notificado pelo juiz de linha ou pelo diretor da prova e seu 

resultado desconsiderado naquela prova 

. 

Em caso de reincidência o atirador deverá ser desclassificado daquela competição. 

A reincidência deste procedimento em outras competições deverá ser comunicada ao Clube 

através de uma representação que depois de recebida e analisada pela diretoria dará ensejo à 

instauração de um processo administrativo com as punições cabíveis previstas no estatuto. 

Será declarado campeão da modalidade o atleta que conseguir realizar a maior pontuação ao 

final de cada etapa, e assim por diante. No caso de empate de pontuação, será declarado 



vencedor a atirador que derrubou as figuras mais longes (Carneiro, Peru, Porco,e Galinha). 

Mesmo assim ocorrendo o empate, será realizado o desempate entre os atiradores mais uma 

série de 5 (cinco) disparos entre os atiradores. 

2) DESENVOLVIMENTO  

 

a.CATEGORIAS – Armas Longas (Exceto Ar Comprimido) – Classes A e B. Demais categorias – 

Overall  

 

b. CLASSES - As classes representam o agrupamento dos atletas pelos melhores resultados 

apresentados no Ranking CVTA das temporadas anteriores (máximo três resultados), sendo 

dividida em A e B. Onde a classe A contempla os atiradores com rendimento Igual ou superior 

a 60%, e a classe B contempla os atiradores com rendimento até 59,99%  

  

i. Critérios para Definição das Classes - Atletas Já Filiados - Todos os atletas que participaram 

em pelo menos uma etapa da CVTA no ano de 2019, tiveram suas classes definidas pela média 

dos resultados das etapas participadas (até 03 etapas) constantes no Ranking CVTA 2019. Os 

atletas que participaram de 04 etapas ou mais, tiveram suas classes definidas pela média dos 

03 melhores resultados constantes no Ranking CVTA 2019. Para os atletas que tiveram pouca 

ou nenhuma participação no ano de 2019 foi considerado a média da pontuação das etapas 

em que houve participação, e também foi considerado o Ranking CVTA 2018. Atletas filiados 

durante o ano de 2020 - Serão considerados classe B. 

 

ii. Mudança de Classes – Qualquer atleta poderá solicitar ascensão de classes nas Categorias, 

desde que respeitados os prazos determinados pela Diretoria Técnica, ou seja 29/02/2020. 

 

iii. Reclassificação Anual – Para formação do Ranking 2021, e visando a manutenção da 

legitimidade das classes nas categorias, todos os competidores serão reclassificados ao final da 

temporada 2020. No caso de o atleta não possuir pelo menos 03 etapas em 2020, o sistema 

calculará a média das etapas participadas. 

  

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 09:00 hs nas datas pré-estabelecidas no Calendário Anual do CVTA.  

 

c. DESCARTE DO CAMPEONATO – Serão descartadas duas etapas, sendo os 2 (dois) piores 

resultados.  

 

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 de Armas Longas (exceto AR Comprimido) das classes A 

e B. Na modalidade onde não houver ao menos 3 (Três) participantes inscritos por classe será 

premiado apenas Overall.  

  

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, 14/03/2020 – 2ª Etapa, 18/04/2020 

– 3ª Etapa, e 16/05/2020 – 4ª Etapa, 06/06/2020 – 5ª Etapa, 19/09/2020 – 6ª Etapa, 

10/10/2020 – 7ª Etapa, e 21/11/2020 – 8ª Etapa, 

   

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

do CVTA.  

   

7) MODALIDADES  

  

Big Bore  

Production Overall / Unlimited Overall / Revólver Overall / Standing Overall / Unl. Standing 

Overall / Unl. Any Sight Overall / Arma Longa A e B / Arma Longa Hunter A e B  

 

Small Bore  

Production Overall / Unlimited Overall / Revólver Overall / Standing Overall / Unl. Standing 

Overall / Unl. Any Sight Overall / Arma Longa A e B / Arma Longa Hunter A e B  

 



Field Carbine  

Rim Fire A e B / Rim Fire Hunter A e B / Center Fire A e B / Center Fire Hunter A e B  

 

Field Pistol  

Production Overall / Production Any Sight Overall / Production Sporting Overall / Arma Curta 

Fogo Central 50 metros / Arma Curta Fogo Circular 50 Metros (Essas duas últimas provas não 

são oficiais, então o acompanhamento dos resultados anuais serão feitos via planilha de Ecxel). 

 

Ar Comprimido  

Production Overall / Unl. Stading Overall / Arma Longa Overall / Arma Longa Hunter Overall / 

Field Arma Longa Overall / Field Arma Longa Hunter Overall   

 

8) OBSERVAÇÕES DIVERSAS – As regras para IHMSA são as oficiais da CBTP. 

 

9) ALVOS DANIFICADOS – O atirador que destruir ou danificar os alvos devido a cargas 

exageradas, deverá arcar com o custo total da reparação ou reposição do mesmo. 

 

*OPEN 2020* 

  

Datas - 25/01/2020 – I OPEN IHMSA / 15/08/2020 - II OPEN IHMSA / 05/12/2020 IIIOPEN 

IHMSA  

Premiação - Serão premiados com Medalhas os 3 (três) primeiros colocados nas modalidades 

onde houver ao menos 3 (Três) participantes. Especificamente no Open não haverá premiação 

por classe, e os atletas convidados tem direito a premiação. 

 

Obs – Os resultados do Open não são considerados para o Campeonato Interno CVTA IHMSA 

2020. 
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