
Regulamento CTSC Silhuetas Metálicas 

 As inscrições se encerram as 16:00hrs e as provas as 17:00 hrs; 

 As provas serão realizadas através de comando de som ou comando de voz de acordo com a 

conveniência do evento; 

 O comando das pistas de Fogo Central e Fogo Circular poderão ser conduzidos de forma 

independente, de acordo com conveniência do evento; 

 O uso de equipamentos de segurança é obrigatório (óculos e abafadores). Exceto nas provas de ar 

comprimido, sendo obrigatório somente o uso de óculos; 

 O competidor não poderá marcar sua própria pontuação e não será permitida a permanência de 

mais de uma ficha durante a competição; 

 Toda prova findada deverá ser reportada a área de resultados e assim autorizada uma nova prova; 

 No comando de prova só é permitido dar 5 disparos, obedecendo a sequencia da esquerda pra 

direita; 

o Não será possível que no mesmo comando de prova comece outra série. 

 No caso de disparo fora da sequência o competidor perderá o alvo atingido e o alvo anterior; 

 Na área de ensaio serão somente 5 disparos livres durante o comando de prova;  

o Não será permitido o competidor sair do disparo de ensaios para a prova diretamente no 

mesmo comando de prova. 

 Em caso de disparo acidental antes do comando, o competidor perderá o disparo e seguirá na 

sequencia sendo descartado o primeiro alvo; 

 Em caso de disparo em rajada, será cancelada a pontuação da série. 

 

Faltas que serão passiveis de desclassificação. 

As faltas podem ser apontadas por qualquer competidor, comunicando no momento os diretores de prova 

e/ou membros da Diretoria. 

 Disparos a mais do limite permitido; 

 Falta do uso do equipamento de segurança; 

 Disparos fora da linha de tiro; 

 Manusear armamento no comando de pista fria; 

 Marcar a própria ficha de pontuação; 

 Término e inicio de outra serie no mesmo comando de prova; 

 Ter em sua posse mais de uma ficha de prova; 

 Rasgar ou se desfazer de fichas de prova. 

 

Quanto a Classificação nas Provas. 

 Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada modalidade; 

 Nas modalidades de Arma Longa, Small Bore, Field Carbine, Center Fire inclusive as provas Hunter, 

serão dividas por classes A e B onde: 

o Até 13 pontos Classe B, e de 14 pontos acima Classe A (no caso de alguma modalidade não 

alcançar o numero suficiente de competidores com pontuação de nível A, será respeitado a 

sequencia de pontuação, podendo assim promover o competidor da classe B para classe A 

ou vice versa). Premiação Classe B somente para atiradores do CTSC. 



Quanto a Classificação do Campeonato/Ranking. 

 Nas provas divididas por classes, através da primeira pontuação do competidor em prova do 

calendário 2017, será definida sua Classe, uma vez atingido os 14 pontos automaticamente o 

competidor já será classe A naquela modalidade ate o final do ano; 

o Alguns atiradores que serão eleitos pela Diretoria da Modalidade já serão Classe A 

independente de sua pontuação na primeira prova do competidor no ano. 

 Após o encerramento do ano serão analisados os casos dos atletas que se movimentarão pelas 

Classes para definição das Classes para o próximo ano; 

 Ranking anual será da seguinte forma: 

o Serão feita a soma de todas as pontuações em cada modalidade e dividir pela quantidade de 

etapas, podendo ser descartada 1 etapa.  

 Exemplo: 5 etapas no decorrer do ano: 

 Caso o competidor tenha participado de todas as etapas ele poderá descartar 

a prova em que ele fez menor pontuação. 

 Caso o competidor não tenha participado de todas as etapas ele poderá 

descartar uma prova em que o mesmo não participou, prevalecendo a 

quantidade única para formação da média geral. 

Nome 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa Media Classe 

Competidor 
A 

10 15 15 14 16 15,00 B 

Competidor B 14 16 16 15 18 16,25 A 

Competidor C 16 X 10 20 12 14,50 A 

Competidor 
D 

10 X X 14 15 9,75 B 

Competidor E 15 10 10 11 12 12,00 A 

Competidor F 9 14 14 14 X 12,75 B 

 

Classificação Final Ranking 

Nome 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa Media Classe 

Competidor B 14 16 16 15 18 16,25 A 

Competidor C 16 X 10 20 12 14,50 A 

Competidor E 15 10 10 11 12 12,00 A 

Competidor 
A 

10 15 15 14 16 15,00 B 

Competidor F 9 14 14 14 X 12,75 B 

Competidor 
D 

10 X X 14 15 9,75 B 

 

 


