REGULAMENTO DO 6° ANIVERSÁRIO DO SCOLT CLUBE DE TIRO
MORADA NOVA-CE
•
•
•

Data: 29 E 30 de Julho de 2017
Local: Scolt Clube de Tiro – Morada Nova-CE
Horário: Dia 29/07 (Sábado) 08h00 às 17h00, dia 30/07 (Domingo) das 08h00hs às 15h00hs.

MODALIDADES DISPUTADAS NO EVENTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIRO AO PRATO: 02 (Dois) melhores resultados;
TIRO LIVRE: 02 (dois) melhores resultados de cada categoria;
SILHUETAS METÁLICAS DE AR: 02 (dois) melhores resultados;
SAQUE RÁPIDO: 02 (dois) melhores resultados;
22 A 25 METROS: 02 (dois) melhores resultados;
CARABINA DE AR 10 METROS: 02 (dois) melhores resultados;
COMPAC: 02 (Dois) melhores resultados obtidos na (Sábado e Domingo), de 08:00hs as 17:00hs e Domingo
08:00hs as 15:00hs.
SILHUETA 22 APOIADO: 02 (Dois) melhores resultados
PUMA 38: 02 (dois) melhores resultados

RESULTADOS VÁLIDOS PARA RANKING:
•

Para todas as categorias acima, será considerado os dois melhores resultados independente do dia de
competição para o Ranking, podendo o atirador pontuar nos Dois dias de prova.

INSCRIÇÃO:
•

Os valores de inscrições de provas serão os habitualmente já praticados.

DESENVOLVIMENTO DAS PROVAS

1. TIRO AO PRATO
•
•
•

•
•
•

Para a premiação por categoria, valerá a soma dos 02 (Dois) melhores resultados, independente do dia
obtido.

1.1 BARRAGENS TIRO AO PRATO
Só haverá barragem no domingo, dia 30/07/2017;
A barragem será realizada com 10 (Dez) pratos e formada pelos 18 (dezoito) melhores resultados
dos atiradores presentes, obtidos nos dias de prova, totalizando no máximo possível de 50
(Cinquenta) pratos. Caso haja mais de 18 (dezoito) resultados com 50 (Cinquenta) pratos,
abriremos mais barragens com os melhores resultados;
Os desempates para entrar na barragem do domingo, serão o Shoot Off;
Cada rodada da barragem terá no máximo 06 (seis) competidores;
Os 10 (dez) primeiros pratos da primeira participação na barragem, serão acrescidos nos resultados
obtidos para o ranking.
1.2 DESEMPATES DENTRO DAS BARRAGENS
a) Da primeira fase (todos os atiradores) até a penúltima fase (com 12 atiradores):
1 – Menor número de pratos errados somados na barragem;
2 – Persistindo o empate: Shoot Off;
b) Na última fase (06 atiradores):
1 – Shoot Off.

2. TIRO LIVRE
•

•
•
•

Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independente do dia.

2.1
DESEMPATE
Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas;
Persistindo o empate, será considerado o maior número de centros dos alvos de precisão;
Persistindo o empate, será considerado o maior número de 09 (noves) do alvo de precisão e assim
sucessivamente;

3. SILHUETAS METÁLICAS (AR COMPRIMIDO)
•

Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (Dois) melhores resultados, independente do dia (29 e 30 de
julho de 2017).

•
•
•
•
•

3.1 DESEMPATE
Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas;
Persistindo o empate o maior numero de carneiros, perus, porcos e galinhas derrubadas;
Persistindo o empate, Shoot Off nos carneiros, tir
o a tiro, com 10 (dez) segundos para cada tiro, ao comando do árbitro.

4. SAQUE RÁPIDO
•

Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independente do dia (29 e 30 de
Julho de 2017).
4.1 DESEMPATE

•
•
•

Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas;
Persistindo o empate, será considerado o maior número de centros a 20 (vinte) metros;
Persistindo o empate, será considerado o maior número de 09 (noves) a 20 (vinte) metros e assim
sucessivamente;
Persistindo ainda assim o empate, Shoot Off com 10 (dez) disparos a 20 (vinte) metros.

•

5. SILHUETA 22 APOIADO
•

•
•

Para a premiação serão somados os 02 (Dois) melhores resultados, independente dos dias (29 e 30 de Julho
de 2017)
5.1 DESEMPATE
O desempate será pela maior quantidade de carneiro, peru, porco e galinha derrubados. Se fizer os 40
bichos começa pelas galinhas de 100 M.
Persistindo o empate, Shoot Off nos carneiros tiro a tiro no apito do juiz.

6. PUMA 38
•

Para premiação do evento, valera os 02 (dois) melhores resultados.

•

6.1 DESMPATE
A maior quantidade de carneiros derrubados na ultima serie, persistindo será o a maior quantidade de
perus, porcos e galinhas derrubados.

7. CARABINA 22 A 25 METROS
•

•
•

Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (dois) melhores resultados, independente dos dias (29 e 30
de Julho de 2017)
7.1 DESEMPATE
Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas;
Persistindo o empate, verificam-se entre as duas provas, a maior série de 10 (dez) disparos, depois a
segunda maior série e assim sucessivamente.

8. CARABINA DE AR A 10 METROS
•

Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (Dois) melhores resultados, independente do dia (29 e 30 de
Julho de 2017.).
8.1 DESEMPATE

•
•

Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas;
Persistindo o empate, verificam-se, entre as duas provas, a maior série de 10 (dez) disparos, depois a
segunda maior série e assim sucessivamente.

9. COMPAK
•
•

•
•

A prova será realizada somente de 08:00hs às 17:00hs do sábado no domingo das 08:00hs às 15:00 hs.
Para premiação do evento valerá a soma dos 02 (Dois) melhores resultados, independentes dos dias (29 e 30
de Julho de 2017)
9.1 DESEMPATE
Ganhará quem obtiver maior pontuação em uma das provas;
Persistindo o empate, Shoot Off no posto 04, com as mesmas regras do campeonato estadual.

10. SORTEIOS DO 6° ANIVERSÁRIO DO SCOLT CLUBE DE TIRO DE MORADA NOVA
•
•
•
•
•
•
•
•

Para premiação do evento (troféus) valerá a soma dos 02 (Dois) melhores resultados, independente do dia
(29 e 30 de Julho de 2017)
PARA TODOS OS PARTICIPANTES DE ARMA DE FOGO NO GERAL O SORTEIO EM CREDITO DE 01 (UM)
REVOLVER MAGNUM, CALIBRE 357, MODELO RT 605, OXIDADO FOSCO, DIRETO DA INDÚSTRIA.
Tiro Livre e Saque Rápido – 01 (um) Revolver Magnum, calibre 357, modelo RT 605, Oxidado fosco, direto
da indústria, Entre os Cinco (05) Atletas Primeiros de cada Categoria.
Tiro ao Prato e Compak- 01 (um) Revolver Magnum, calibre 357, modelo RT 605, Oxidado fosco, direto da
indústria Entre os 18 Atletas do Tiro ao Prato da Barragem e os 12 Melhores do Compak.
Para Carabina de Ar e Carabina 22- 01 (um) Rifle, calibre 22, modelo 7022 entre os (05) Atletas primeiros
colocados de cada categoria.
O sorteio dos prêmios dos 05(Cinco) primeiros colocados das categorias, tiro ao prato, tiro livre, saque
rápido, compak, carabina de ar e carabina 22 (Presencial), pois o mesmo se dará na forma de eliminação.
Sorteio geral não precisara de procuração e não é presencial.
No caso dos sorteios entre os (05) cinco primeiros colocados das categorias para a participação dos
sorteios o atleta terá que ter no mínimo (02) dois resultados.

11.PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES
Para premiação do 6° aniversário, será considerada a soma dos (02) Dois melhores resultados obtidos nos
Dois dias de evento, respeitando o item MODALIDADE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIRO LIVRE: Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria;
TIRO AO PRATO: Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria;
BARRAGEM DO TIRO AO PRATO: Troféu do 1° ao 5° lugar
COMPAC: Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria;
SILHUETAS METÁLICAS (de ar): Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria;
SAQUE RÁPIDO: Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria;
22 a 25 METROS: Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria;
CARABINA DE AR 10 METROS: Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria.
SILHUETA METALICA 22: Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria
PUMA 38: Troféu do 1° ao 3° lugar de cada categoria

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
•
•
•
•
•
•

Em caso de desistência da prova em andamento, acarretará na perda de 02 (dois) pontos em sua melhor
participação do dia;
Em caso de problemas mecânicos com a arma, esta poderá ser substituída por outra;
O atirador que tiver de desistir de uma prova para poder participar de uma barragem ou Shoot Off não será
penalizado;
As premiações de armas serão em forma de crédito para aquisição na indústria.
A inscrição só pode ser entregue ao mesário pelo próprio atirador.
No domingo as inscrições no quiosque para tiro ao prato só poderão ocorrer ate às 14hs 00min e o
recebimento nas mesas de prova até às 14hs e 30 min, as demais modalidades terão mais 60 minutos.

OBS: Os créditos caso a pessoa não queira retirar o objeto, poderá receber o valor em
dinheiro com desconto de 10% do valor da tabela, e deverá decidir no prazo máximo de
30 dias, Sendo que após a data ocorrera a EXTIÇÃO DO CREDITO.

