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REGULAMENTO TÉCNICO
XIV JOIDS – GOIÂNIA – ANÁPOLIS – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO - 2018

TIRO PRÁTICO E ESPORTIVO
Art. 1º - As modalidades de Tiro a serem disputadas nos XIV JOIDS ficam assim constituídas:
I – Tiro Esportivo:
- Fogo central;
- Pistola Sport;
- Duelo 20 segundos;
II - Tiro Prático NRA
a – Pistola absoluto;
b – Revólver absoluto;
III - Tiro Prático IPSC
a – Pistola:
a1- TP;
b - Revólver.
Art. 2º - As provas de TIRO ESPORTIVO (Fogo Central/Pistola Sport/Duelo 20 Segundos)
obedecerão aos regulamentos adotados pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE).
§ 1º - A modalidade PISTOLA SPORT é a denominação correta da modalidade
anteriormente denominada Fogo Central Feminino e, nesta categoria, as damas utilizam
revólver ou pistola 22LR;
§ 2º - Na modalidade DUELO 20 SEGUNDOS, fica limitado em duas vezes o número
máximo de tentativas para cada atirador, sendo que estas devem ser feitas em seqüência (uma
após a outra) e serão disputadas com revólver de calibres 38 ou 32 para o masculino, e revólver
ou pistola calibre 22LR para o feminino.
Art. 3º - As provas de TIRO PRÁTICO (NRA Rápido e IPSC) obedecerão aos regulamentos
adotados pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP).
§ 1º - A modalidade NRA Rápido será composta de duas divisões: PISTOLA e
REVÓLVER, sendo que o calibre mínimo permitido será o 38, e o atirador poderá competir nas
duas divisões (revólver e pistola);
§ 2º - A modalidade IPSC será composta de duas divisões: PISTOLA e REVÓLVER,
e o atirador deverá optar em competir em apenas uma divisão: revólver ou pistola;
I - A divisão PISTOLA será subdividida em três categorias: PRODUCTION,
STANDARD e TP 45 e, seguindo a regra para o IPSC, o atirador deverá optar em competir em
apenas uma categoria;
II - Na categoria PISTOLA TP 45 somente poderão participar competidores do sexo
masculino.
Art. 4º - As delegações poderão participar com apenas 05 (cinco) competidores do sexo
masculino e 3 (três) competidoras do sexo feminino nas modalidades FOGO CENTRAL,
PISTOLA SPORT, DUELO 20 SEGUNDOS, NRA RÁPIDO e IPSC.
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§ 1º – Na modalidade IPSC, haverá uma exceção e cada delegação poderá ter equipes
distintas de 03 (três) atiradoras e 05 (cinco) atiradores para concorrer nas divisões REVÓLVER
e PISTOLA, e, nesta última, este número estabelecido de competidores optará em atirar com a
pistola PRODUCTION, STANDARD ou TP45.
§ 2º – As fichas de inscrições dos atletas (anexa a este regulamento) deverão ser
entregues na Reunião Técnica Específica, que terá sua data e horário publicado no Boletim
Informativo dos XIV JOIDS.
Art. 5º - Será observado o constante nos § 1º e § 2º do Art. 15º, Anexo I, do REGULAMENTO
GERAL quanto ao número mínimo de delegações e participantes inscritos nas modalidades
coletivas e individuais.
Art. 6º - Os atiradores receberão medalhas por sua classificação individual e por equipe (1º
lugar: Ouro, 2º lugar: Prata, 3º lugar: Bronze); a delegação campeã nas modalidades FOGO
CENTRAL, PISTOLA SPORT, DUELO 20 SEGUNDOS, NRA e IPSC e receberá um troféu; o
Melhor Atirador de TIRO ESPORTIVO e o Melhor Atirador de TIRO PRÁTICO receberão,
respectivamente, troféus de Melhor Atirador de TIRO ESPORTIVO e Melhor Atirador de TIRO
PRÁTICO (contagem geral independente do sexo do competidor); o melhor atirador de toda a
competição de Tiro receberá o troféu de Melhor Atirador dos XIII JOIDS (contagem geral
independente do sexo do competidor); a equipe campeã de TIRO ESPORTIVO receberá um
troféu; a equipe campeã de TIRO PRÁTICO receberá um troféu, e as equipes melhores
colocadas em 1º e 2º lugar de toda competição de Tiro ganharão troféus de Campeã e ViceCampeã de Tiro dos XIV JOIDS.
§ 1º - Em todas as modalidades individuais acima descritas haverá premiação
independente para as categorias masculino e feminino, com exceção para FOGO CENTRAL
(masculino), PISTOLA SPORT (feminino) e IPSC PISTOLA TP 45 (masculino);
§ 2º - A premiação individual com medalhas incidirá sobre as seguintes modalidades:
FOGO CENTRAL, PISTOLA SPORT, DUELO 20 SEGUNDOS, NRA RÁPIDO
REVÓLVER, NRA RÁPIDO PISTOLA, IPSC REVÓLVER, IPSC PISTOLA PRODUCTION,
PISTOLA STANDARD e PISTOLA TP 45;
§ 3º – A premiação por equipe com medalhas incidirá sobre as seguintes modalidades:
FOGO CENTRAL, PISTOLA SPORT, DUELO 20 SEGUNDOS, NRA RÁPIDO
REVÓLVER, NRA RÁPÍDO PISTOLA, IPSC REVÓLVER e IPSC PISTOLA;
I - Na premiação por equipe nas modalidades do TIRO ESPORTIVO somente os 03
(três) Primeiros atiradores melhores colocados de cada equipe (tanto no feminino como no
masculino), que competiram para a colocação de sua delegação entre as três primeiras colocada,
receberão medalhas, enquanto na modalidade do TIRO PRÁTICO todos os 05 (cinco)
competidores do masculino e todas as 03 (três) do feminino, que competiram para a colocação
de sua delegação entre as três primeiras colocada, receberão medalhas, independentemente de
suas pontuações individuais, pois todos contribuíram para a classificação da mesma;
§ 4º - Nas premiações por equipe com troféus incidirá, observando-se as devidas
exceções (FOGO CENTRAL e PISTOLA SPORT), sobre o somatório das equipes em suas
classificações no masculino e feminino.
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Art. 7º - Para a formação dos resultados por equipe no TIRO ESPORTIVO somam-se os pontos
dos 03 (três) melhores atiradores por delegação no masculino e os pontos das 02 (duas)
melhores atiradoras no feminino.
Art. 8º - Para a formação dos resultados por equipe no TIRO PRÁTICO, tanto no masculino
como no feminino, somam-se os pontos obtidos por todos os atiradores da equipe, não havendo
descartes.
Art. 9º - A apuração de pontos para classificação das delegações no TIRO ESPORTIVO será o
somatório de pontos obtidos pelas equipes do 1º (primeiro) ao 8º (oitavo) lugar nas modalidades
FOGO CENTRAL (masculino), PISTOLA SPORT (feminino) e DUELO 20 SEGUNDOS
(masculino e feminino).
Art. 10º - A apuração de pontos para a classificação das delegações no TIRO PRÁTICO será o
somatório de pontos obtidos pela equipe até o 8º (oitavo) lugar nas modalidades NRA RÁPIDO
(masculino e feminino, das duas divisões: Revólver e Pistola) e IPSC (masculino e feminino,
das duas divisões Revólver e Pistola).
Art. 11º - A contagem de pontos para a classificação por equipe no IPSC será o somatório de
pontos obtidos pela equipe nas divisões PISTOLA e REVÓLVER;
Parágrafo único - Para a classificação por equipe no IPSC PISTOLA serão somados
os pontos dos atiradores que competirem nas subdivisões PISTOLA PRODUCTION,
STANDARD e TP 45 no masculino, e nas subdivisões PISTOLA PRODUCTION e
STANDARD no feminino.
Art. 12 - Na classificação das delegações por equipe em todas as modalidades de tiro será
observado apenas às delegações com pontuação do 1º (primeiro) ao 8º lugar, atribuindo-as os
pontos de acordo com a regra estabelecida no ARTIGO 25 do Regulamento Geral.
Parágrafo Único – Caso haja empate na aplicação do critério citado neste Artigo para
se conhecer a equipe Campeã do TIRO ESPORTIVO, Campeã do TIRO PRÁTICO, Campeão e
Vice-campeão GERAL DE TIRO, e outros casos não previstos neste regulamento, será aplicada
para desempate a regra constante do Parágrafo Único do ARTIGO 25 do Regulamento Geral,
sendo que as expressões constantes nos incisos de I a III, quais sejam: " medalhas de ouro,
medalha de prata e medalha de bronze." devem ser substituídas, respectivamente, por: primeira
colocação, segunda colocação e terceira colocação.
Art. 13º - O Melhor Atirador de TIRO ESPORTIVO será o competidor ou competidora que
obtiver a maior pontuação no somatório individual nas modalidades FOGO CENTRAL ou
PISTOLA SPORT e DUELO 20 SEGUNDOS.
Art. 14º - O Melhor Atirador de TIRO PRÁTICO será o competidor ou competidora que
obtiver a maior pontuação no somatório individual nas modalidades NRA RÁPIDO e IPSC.
Parágrafo único – Para a atribuição de pontos no NRA Rápido será somados os
resultados obtidos pelo atirador nas competições de PISTOLA e REVÓLVER;
Art. 15º - O Melhor Atirador dos XIV JOIDS será aquele ou aquela que obtiver a maior
pontuação no somatório de todas as modalidades de Tiro disputadas individualmente.
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Art. 16º - A premiação de Melhor Atirador prevista nos artigos anteriores não contará qualquer
ponto para a classificação geral das delegações.
Art. 17º - A equipe CAMPEÃ GERAL DE TIRO será aquela que obtiver o maior número de
pontos no somatório da classificação por equipe, masculino e feminino, nas modalidades FOGO
CENTRAL, PISTOLA SPORT, DUELO 20 SEGUNDOS, NRA RÁPIDO e IPSC.
Art. 18º - A escalação dos juízes para as diversas modalidades de tiro será de responsabilidade
da Comissão Técnica com o apoio da Federação Estadual da modalidade, e não será aceito em
nenhuma hipótese veto aos oficiais (árbitros, mesários e outros) escalados para as competições.
Art. 19º - Caso surjam dúvidas quanto à pontuação e/ou apuração dos resultados em qualquer
modalidade de tiro, o técnico ou responsável pela equipe deverá procurar o juiz da prova, no
momento da contagem dos pontos e antes da troca dos alvos, ou antes, destes serem obreados.
E, se não sanada a dúvida, o juiz deverá chamar o Diretor de Prova (Match Director) para
resolver o impasse.
§ 1º – Persistindo dúvida, o chefe de equipe devidamente inscrito na modalidade
deverá requerer por escrito ao Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva dos XIII JOIDS e
recolher à Comissão Organizadora, mediante recibo, a quantia em Reais referente a 01 (um)
Salário-Mínimo. Sendo julgado procedente o recurso, referida quantia será devolvida a taxa de
interposição.
§ 2º - O recurso deverá conter as razões da impugnação, devidamente comprovadas,
devendo ser apresentado no prazo máximo de 01 (uma) hora a partir do encerramento da prova
ou, se for o caso, da proclamação do resultado, conforme determina o Artigo 22º e §§ 1º, 2º, 3º e
4º do Regulamento Geral.
Art. 20º – A qualquer época, o Comitê Organizador Nacional caso considere importante
acrescentará novas instruções visando esclarecer dúvidas e assegurar o bom andamento do
campeonato.
Art. 21º – Os casos omissos neste Regulamento ou que venham a gerar dúvidas de interpretação
serão resolvidos pelo CON.
1. TIRO ESPORTIVO
1.1 – Fogo central - individual e equipe
Masculino
1.2 – Pistola Sport – individual e equipe
Feminino
1.3 – Duelo 20” – individual e equipe
Masculino
1.4 – Duelo 20” – individual e equipe
Feminino
3. TIRO PRÁTICO
3.1 – NRA Revólver- individual e equipe
Masculino
3.2 – NRA Pistola- individual e equipe
Masculino
3.3 – NRA Revólver - individual e equipe
Feminino
3.4 – NRA Pistola - individual e equipe
Feminino
3.5 – IPSC – Revólver – individual e equipe
Masculino
3.6 – IPSC – Pistola ou Pistola TP – individual e
Masculino
equipe
3.7 – IPSC – Revólver – individual e equipe
Feminino
3.8 – IPSC – Pistola – individual e equipe
Feminino
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TIRO
FICHA DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO POR PROVA
ENTREGAR NA REUNIÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

ESTADO:____________________________________________
RESPONSÁVEL:______________________________________
CONTATO:________________________
1) Tiro Esportivo:
( ) Fogo Central - Masculino (Individual e Equipe) – Absoluto – 05 atletas
( ) Pistola Sport - Feminino (Individual e Equipe) - Absoluto – 03 atletas
( ) Duelo 20” - Masculino (Individual e Equipe) - Absoluto –05 atletas
( ) Duelo 20” - Feminino (Individual e Equipe) - Absoluto –03 atletas
2) Tiro Prático:
( ) NRA - Revólver - Masculino (Individual e Equipe) - Absoluto – 05 atletas
( ) NRA - Pistola - Masculino (Individual e Equipe) - Absoluto – 05 atletas
( ) NRA - Revólver - Feminino (Individual e Equipe) - Absoluto – 03 atletas
( ) NRA - Pistola - Feminino (Individual e Equipe) - Absoluto – 03 atletas
( ) IPSC - Revólver - Masculino (Individual e Equipe) - Absoluto – 05 atletas
( ) IPSC - Pistola ou Pistola TP - Masculino (Individual e Equipe) - Absoluto – 05 atletas
( ) IPSC - Revólver - Feminino (Individual e Equipe) - Absoluto – 03 atletas
( ) IPSC - Pistola - Feminino (Individual e Equipe) - Absoluto – 03 atletas
NÚMERO
01
02
03
04
05

ATLETAS

FOTOCOPIAR ESTA FICHA.
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