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A Academia do Tiro Esportivo é um projeto de incentivo ao esporte de base, que visa à 
preparação dos "campeões do amanhã". 

1)  Distância 

Alvo a 10 metros. 
 
2)  Alvos 

20 Gizes colocados em um suporte de madeira ou material similar com 20 furos para colocação dos 
gizes na posição de pé. 

 
Descrição do suporte de madeira para a colocação dos gizes: 
Barrote de madeira ou material similar nas dimensões aproximadas de 5 x 5 x 99 cm. Cada furo deverá 
ser feito com broca de 10mm (giz cilíndrico) e 12mm (giz cônico) de diâmetro com espaço de 5 cm 
entre cada furo, ficando o primeiro e o último furo a 2 cm da extremidade do barrote. 
 
Obs.: É interessante que o furo fique 1mm mais largo do que o giz, facilitando a retirada dos pedaços 
quebrados ou que seja feito um corte com serra, vide desenho abaixo, para que se possa introduzir 
algum objeto fino que faça a retirada (faca, prego etc.) 

 
É considerado como acerto cada giz que for atingido e tiver uma parte quebrada em todo o seu 
diâmetro. 
 
O suporte de madeira (alvo) deverá ficar apoiado em uma estrutura que o eleve de 1 a 1,30m de 
altura, em relação ao piso onde fica colocado o atirador. 
  

3)  Posição 

De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da carabina se dará com ambas as mãos 
podendo apoiar no ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado no corpo não sendo permitido 
qualquer dispositivo de encaixe. 
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Obs.: Atiradores com até 11 anos poderão apoiar-se na bancada. 

 
4)  Carabinas 

 
a)  Calibre 

Até 5,5 mm. 
 

b)  Peso do Gatilho e da Carabina 
Sem restrições 

 
c)  Mira 

Somente Mira Aberta (alça e mira). Não são permitidos dióptros. 
 
Somente serão permitidos os túneis de massa de mira com insertes do tipo torre ou pino como 
demonstrado na imagem à seguir. 

 
5)  Vestimenta 

Não é permitido o uso de quaisquer vestimentas de tiro utilizadas em provas olímpicas, que facilite o 
tiro, bandoleira ou óculos de tiro. Óculos de proteção sem lentes ou ajustes são permitidos. 

 
6) Competição 

 
a)  Prova 

Desafio do Giz - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta 
 
Na prova acima serão permitidas quaisquer carabinas de ar comprimido por ação de mola - 
mecânica ou pneumática (gás RAM) com carregamento com um só chumbinho e cano basculante.  
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b)  Ensaio 
Não há ensaio. 

 
c)  Desenvolvimento 

O atirador deverá atirar na sequência de alvos que desejar, no entanto terá apenas um disparo para 
cada giz, perfazendo um total de 20 disparos.  

  
d)  Tempo 

5 minutos. 
 

e)  Pontuação 
Será contado um ponto para cada giz quebrado. 

 
f) Desempate 
 

f.1) A nível local 
Qualquer forma definida pelo organizador. 

 
f.2) A nível nacional 

Não haverá desempate. Será considerada para classificação apenas a pontuação da prova. Os 
atiradores com a mesma pontuação ocuparão a mesma classificação. 

 
g)  Comandos 

"O tempo de preparação de 1 minuto começará a partir de agora" 
"Preparação terminada" 
"Atenção atiradores o tempo de prova de 5 minutos começará a partir de agora” 
"Prova terminada" 

 

7)  Penalidades 

Em caso de descumprimento de qualquer item da letra "m" do Regulamento Geral, o atirador poderá 
ser penalizado sob os seguintes critérios: 

 
• Quando da primeira ocorrência: Advertência verbal. 

• Quando da segunda ocorrência: Dedução de 2 pontos no total da prova. 

• Quando da terceira ocorrência: Dedução de mais 2 pontos no total da prova. 
• Quando da quarta ocorrência: Desqualificação do atirador naquela participação. 

 
O atirador desqualificado não faz jus a devolução do valor da inscrição. 

 


