
REGULAMENTO DO CVTA – TIRO AO ALVO 2020  

 

1) OBJETIVOS  

 

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

ao Alvo “Clube Vilaboense de Tiro ao Alvo – CVTA” nas modalidades Tiro ao Alvo, 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: 

 

Cada atirador realizará duas séries de 5 (cinco) tiros, em um alvo individual que receberá 

previamente no ato da inscrição. No lado superior direito há espaço para computar os resultados 

obtidos na competição. Confira com o juiz de prova; copie o resultado na ficha do torneio para 

ser entregue e anexado nos resultados. 

OBS: 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 será  

desconsiderado do seu resultado a maior pontuação daquela série. 

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. 

 

  

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 09:00 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 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 - 14/03/2020 – 1ª Etapa, 16/05/2020 – 2ª Etapa, 19/09/2020 

– 3ª Etapa, e 21/11/2020 – 4ª Etapa  

   

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

do CVTA.  

   

7) MODALIDADES – 3 (três) no total: Arma Curta Fogo Central Mira Aberta, Arma Longa Fogo 

Central Mira Aberta, e Arma Longa Fogo Circular Mira Aberta. 

  

8) OBSERVAÇÕES DIVERSAS – Na modalidade Arma Curta Fogo Central Mira Aberta só poderão 

ser usados revolveres ou pistolas de até 6 1/2 (seis e meio) polegadas de cano. 
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