Torneio de Natal Carabina .22lr 50 metros
REGULAMENTO

O tiro com Carabina Standard de Pequeno Calibre a 50 metros, é uma disciplina de tiro de
precisão que foi introduzida no programa da Federação Portuguesa de Tiro em 2003, o que obriga
à sua regulamentação.

Esta disciplina dá acesso a mínimos:
· Licença B – 450 pontos

1. ARMA
a) - A armas a utilizar (espingardas/carabinas) – de recreio, de repetição (semiautomáticas) ou não,
com cano estriado e que disparem projecteis de calibre 22, short, long ou long rifle.
b) - Que não tenham características de armas desportivas de precisão;
c) - Com coronhas e fustes de origem e não modificadas;
d) - Não é permitido a utilização de apoios de mão ou de bandoleira;
e) - Com sistemas de pontaria originais. Este será constituído por alça aberta fixa ou derivável, e
cuja cavidade na face superior, não seja inferior à medida do diâmetro do circulo ou o lado do
rectângulo respectivamente. A mira apenas poderá ser rectangular, triangular, cilíndrica ou de bola.

2. ALVOS
a) - O alvo adoptado será o alvo de precisão para pistola a 25/50 metros, em conformidade com o
Art.º 6.3.2.5 do Regulamento Técnico para todas as disciplinas de tiro da ISSF.
b) - Os dois alvos para tiro de ensaio, serão devidamente assinalados e deverão ser substituídos
logo que o atirador inicie o primeiro tiro de competição, não o podendo utilizar mais.

3. DURAÇÃO, HORÁRIO E PARTICIPAÇÃO
a) - Este Torneio realizar-se-á na Carreira de Tiro de S. Marcos em Tavira, dia 8 de Dezembro de
2009, com inicio pelas 8:30 horas.
b) - Será constituído por uma prova, e serão interrompidas sempre que o estado do tempo seja
julgado impróprio para a regular execução das mesmas, por decisão do Júri.
c) - O Torneio é aberto a todos os sócios dos Clubes filiados na F.P.T. e que tenham a sua
situação regularizada junto da mesma.
d) - Os Clubes deverão inscrever os seus associados concorrentes, termos previstos no
Regulamento de Provas da F.P.T.
e) - As inscrições feitas depois da data não serão consideradas.

f) - Não haverá Escalões, Classes ou Categorias (Escalão único).
g) - A Classificação será a obtida individualmente.
h) - A prova consiste na execução de 60 tiros de pé (6 séries de 10 tiros por alvo), sendo os tiros
de ensaio ilimitados.
i) - Antes de se iniciar o tiro de competição, o atirador deverá dispor as 60 munições visíveis, de
forma a ser controlado durante a prova pelo Juiz-Árbitro e evitar possíveis enganos. Será da inteira
responsabilidade do atirador, qualquer lapso no cumprimento do que estiver determinado, quanto
ao número de tiros a executar em cada alvo, como também a verificação do número de alvos
atribuídos para a prova.
j) - A duração da prova será de 01h e 30m, incluindo os tiros de ensaio.
l) – Valor da inscrição individual é de 15 € por atirador, o qual tem de ser liquidado antes do inicio
da competição.

4. VESTUÁRIO
a) - O atirador é livre de usar qualquer vestuário excepto Casaco, Calças e botas de tiro, cintas ou
ligaduras no tronco, pulso e ou na mão da própria arma, de modo a dar vantagem ao atirador. São
autorizados luva e óculos de tiro.

5. POSIÇÕES DE TIRO REGULAMENTARES
a) - A posição do atirador é de pé. Este deve estar assente directamente no chão ou sobre um
tapete regulamentar para tiro, sem qualquer apoio, devendo a arma ser suportada pelas duas
mãos, pelo ombro e pela face, não podendo ser sustentada pelo vestuário a utilizar no tronco ou
pelo peito, para além da arma no ombro pelo qual o atirador visa os órgãos de pontaria da arma.

Único – Nos casos não previstos especialmente neste Regulamento, aplicam-se as disposições
dos Regulamentos de Tiro ISSF e da F.P.T.

