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REGULAMENTO – PROVAS DE TIRO DE PRECISÃO 

 

Introdução 

Este regulamento tem por objetivo padronizar e normatizar as provas de 

tiro de precisão, em suas diversas modalidades, no âmbito da Associação 

Brasileira de Atiradores Civis / Divisão de Tiro Tático Desportivo. 

 

Calendário  

O calendário de provas será fixado anualmente pela Associação Brasileira 

de Atiradores Civis e disponibilizado no site da ABATE 

https://abate.org.br/calendario/2023/. O campeonato será composto por 8 

etapas. 

Cada etapa será composta por dois finais de semana, ficando a cargo de 

cada clube escolher livremente em qual final de semana sediará a etapa, 

podendo ainda sediar nos dois finais de semana. Tal medida se fez 

necessária para que os clubes possam conciliar o campeonato da ABATE 

com outros campeonatos sem conflitos de datas. 

O clube tem a obrigação de divulgar aos seus atletas e associados as datas 

escolhidas para sediar cada etapa. 
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Etapa Descarte 

O Campeonato Nacional ABATE contará com uma etapa de descarte. A 

etapa descarte consiste na desconsideração da etapa de menor pontuação 

do atleta no campeonato na somatória geral, desde que tenha participado 

de no mínimo 07 (sete) etapas. 

 

Legislação pertinente 

Indo na contramão de um mundo cada vez mais modernizado e 

informatizado, a inscrição online do atleta através de seu login no site da 

entidade não é suficiente para gerar a habitualidade. Visando atender o 

disposto na legislação vigente, é necessário o preenchimento de 

informações contendo a data, o nome e o número de CR do atirador, o 

evento ou a atividade, a arma (tipo e calibre), o consumo de munição 

(quantidade e calibre) e a assinatura do atirador desportivo. 

O preenchimento destas informações será feito diretamente no alvo 

utilizado na prova. 

Por esta razão os alvos deverão ser armazenados por 12 meses, que é o 

período de validade para comprovação da habitualidade. 

Qualquer informação faltando invalidará aquela participação para fins de 

comprovação de habitualidade. 
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Modalidades 

1 - Revólver e pistola até 5,5" (exceto .22) 10m, 20 disparos, sendo 10 em 

cada centro, em 03 minutos: 

 Light – até .38 SPL e .380 ACP; 

 Hard – acima destes calibres. 

2 - Revólver acima de 5,5" (exceto .22) 10m, 20 disparos, sendo 10 em 

cada centro, em 03 minutos: 

 Light – até .38 SPL; 

 Hard – acima deste calibre. 

3 - Revólver e pistola até 6" calibre .22 25m, 20 disparos em 03 minutos. 

4 – Rifle .22LR mira aberta 25m, 20 disparos, sendo 10 em cada centro, 

em 05 minutos. 

5 – Rifle .22LR com luneta 50m, 08 disparos em 05 minutos. 

6 – Carabina e Fuzil (exceto .22LR) mira aberta 25m, 20 disparos, sendo 

10 em cada centro, em 05 minutos: 

 Light – até .38 SPL e .380 ACP; 

 Hard – acima destes calibres. 

7 – Carabina e Fuzil com luneta 50m, 08 disparos em 5 minutos. 

 Light – até .38 SPL e .380 ACP; 

 Hard – acima destes calibres. 
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Alvos 

É obrigatório o uso dos alvos oficiais ABATE no campeonato. Isso é 

essencial para garantir a padronização da competição. Os alvos podem ser 

adquiridos diretamente com o fornecedor exclusivo Alvos NG – 

www.alvosng.com.br/alvos-abate 

 

 Em todas as modalidades sem luneta será usado o mesmo alvo – 

ALVO DUPLO OFICIAL ABATE - Código: NGA02: 
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 Nas modalidades que fazem uso de luneta será usado o alvo – 

ALVO LUNETA OFICIAL ABATE – Código: NGA03: 

 

 

 

 

Pontuação 

 A pontuação seguirá a indicada em cada alvo sendo critério de 

desempate o maior n° de “X”, a seguir o maior n° de “10”, de “9”, de 

“8” e assim segue subsequente até o n° “1” (quando existir) 

persistindo o empate será avaliado o melhor agrupamento; 

 Em caso de disparo sobre a linha, será computado a pontuação maior, 

desde que tenha cortado completamente a linha divisória da 

pontuação superior; 

 Disparos efetuados na área sem pontuação dos alvos serão 

computados como zero; 

 Disparos que não acertarem o alvo (qualquer parte do papel) serão 

considerados “MISS”, descontando dois pontos da soma total; 
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 Cada centro deverá ter 10 disparos, nos casos em que houver mais 

de 10 disparos em um dos centros será descontado o disparo com a 

maior pontuação para cada disparo excedente; 

 Tiros disparados depois do comando de fim de prova serão 

penalizados com desconto da pontuação do disparo com maior 

pontuação e de acordo com os disparos excedentes efetuados; 

 

Comandos de Prova 

 “Atiradores Preparados?” – Consultar os participantes quanto a 

possibilidade de iniciar a prova; 

 “Atiradores, Prova!” – Início da prova; 

 “Atiradores, um minuto para o fim da prova!” – Informar o 

tempo restante de um minuto para encerrar a prova; 

 “Atiradores, Fim de Prova!” – Indicar o final do tempo de prova. 

 

Clubes 

 Os clubes interessados poderão promover as provas de acordo com 

sua capacidade e características de seu estande, optando pelas 

modalidades que desejar, estabelecendo horários e dias de realização 

de prova, respeitando as datas estabelecidas no calendário oficial; 

 Deverão indicar e manter, para todo o período de realização das 

provas, um responsável para atuar como juiz de prova; 

 Eventuais recursos apresentados por atiradores deverão ser 

recebidos pelo clube e encaminhados à ABATE, com foto do alvo para 

análise. 
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 O clube que deixar de participar, sem justificativa, de duas ou 

mais etapas estará sujeito à quebra de convênio e não mais 

poderá sediar as etapas do Campeonato Nacional ABATE no 

corrente ano. 

 

Atiradores 

 O atirador interessado em participar das provas deverá estar filiado 

na ABATE como Sócio Pleno, ter seus dados atualizados junto à 

Associação e com documentação em situação regular, sendo 

obrigatória a apresentação ao juiz de prova. 

 

Inscrições 

 Para associados da ABATE: o valor das inscrições será de R$ 50 

para a primeira e R$30 para todas as demais, independente da 

modalidade; 

 As inscrições deverão ser realizadas diretamente pela página da 

ABATE: www.abate.org.br; 

 O pagamento das inscrições deverá ser realizado diretamente ao 

clube, na data da prova, e 50% do valor da inscrição será repassado 

para a ABATE. 

 

Prazos 

 Após a realização das provas, clubes e atiradores – cada qual com 

sua respectiva atribuição – deverão atentar-se aos seguintes prazos: 
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 Lançamento das pontuações – Segunda, terça e quarta-feira 

subsequente à etapa de prova; 

 Repasse dos valores referentes as inscrições à ABATE – Quinta-

feira subsequente à etapa de prova; 

 Publicação de resultado parcial – Quinta-feira subsequente à 

etapa de prova; 

 Recursos relacionados ao resultado parcial – quinta e sexta-feira 

subsequente à etapa de prova; 

 Publicação do resultado definitivo – Segunda-feira da semana 

seguinte. 

 

Premiação 

 

 Em cada etapa será sorteada a quantia de R$200 em créditos junto 

ao clube no qual o atleta sorteado participou da prova. Estes créditos 

deverão ser usados no próprio clube. Cada atleta terá uma chance de 

ganhar, independentemente do número de inscrições que tenha feito 

na etapa. 

 

 Seguindo padrões de premiação já estabelecidos em outras 

competições consolidadas, cada etapa terá como objeto de premiação 

mínima a MEDALHA, obedecendo as seguintes regras para 

distribuição por modalidade: 

De 3 a 5 atletas:  será premiado somente o 1ºlugar 

De 6 a 9 atletas:  serão premiados os 1º e 2º lugares 

Acima de 10 atletas: serão premiados os 1º, 2º e 3º lugares 
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 Ao primeiro, segundo e terceiro lugares respectivamente de cada 

modalidade, caberão troféus correspondentes ao final do ano, desde 

que o atirador tenha participado de pelo menos 6 etapas do calendário 

naquela modalidade, sendo assim considerado APTO a receber 

troféu. 

 

 Para fim de premiação com troféu ao final do ano, também deverá 

ser observado o número de atletas aptos a receber troféu em cada 

modalidade, seguindo as seguintes regras: 

De 3 a 5 atletas aptos:  será premiado somente o 1º lugar 

De 6 a 9 atletas aptos:  serão premiados os 1º e 2º lugares 

Acima de 10 atletas aptos: serão premiados os 1º, 2º e 3º lugares 

 

Prescrições Gerais 

 Os boxes dos estandes e os alvos de prova devem possuir 

iluminação suficiente para garantir o pleno desempenho dos 

atiradores; 

 Os alvos utilizados devem possuir as seguintes informações: 

1. Data; 

2. Nome do clube; 

3. Modalidade; 

4. Nome do atirador; 

5. CR do atirador; 

6. Assinatura do atirador; 

7. Tipo e calibre da arma; 

8. Identificação da etapa; 

9. Disparos efetuados. 
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 Os alvos poderão ser fotografados, pelo clube e/ou atirador 

livremente; 

 Durante a prova, se um atirador tiver seu alvo avariado, deverá 

contatar o juiz de prova, que tomará as medidas cabíveis; 

 A prova deverá continuar e o atirador aguardará a próxima série 

para o seu problema ser sanado e terminar sua série, sem prejuízo 

para os demais participantes; 

 Quando um atirador notar um disparo no seu alvo, que não tenha 

sido efetuado por ele, este deverá acionar o juiz de prova 

imediatamente, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, sem 

prejuízo para os demais atletas; 

 Somente será permitida a presença do atirador nos boxes do 

estande; 

 É terminantemente proibido ao atirador se comunicar em voz alta 

durante a série em andamento. Qualquer dúvida deverá ser 

comunicada ao juiz de prova em voz baixa para que os demais 

atletas não sejam prejudicados; 

 O atirador será advertido somente 1 vez, ocorrendo a segunda 

advertência, o atirador será desclassificado imediatamente; 

 Quaisquer divergências deverão ser encaminhadas primeiramente 
aos clubes e, não havendo solução, ao conhecimento da ABATE. 


