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1) Data, Hora e Locais de Competição
a) Data e Locais - Conforme publicado no site www.atire.com.br.
Cada organizador poderá definir se fará a competição em 1 ou 2 dias, devendo entrar em contato
através do email contato@atire.com.br, para definir também os horários de início e término e as
disciplinas que irá oferecer e assim receber os cartazes com estas especificações.
Poderão ainda, estes organizadores, optar por datas diferentes do calendário padrão da entidade,
uma vez que informem com antecedência para que esta informação esteja disponível em seu
cartaz. Os eventos definidos fora do calendário padrão serão denominados "Evento Extra" e terão a
mesma validade para os rankings ou qualquer outro tipo de classificação.
2) Objetivos
 Difundir o tiro com ar comprimido em todo o território nacional.
 Desenvolver o tiro esportivo e o espírito competitivo para o público em geral.
 Buscar uma maior participação e interação entre famílias e amigos (Tiro Social) através do esporte
do tiro.
 Promover competições a baixo custo reduzindo gastos com deslocamentos e hospedagem.
 Identificar, orientar e apoiar atletas que se destaquem para um melhor aproveitamento nas etapas
da Academia e em eventos oficiais da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e/ou nas
Federações que a compõem.
3) Desenvolvimento
a) Concepção da competição
 Através do site da Academia do Tiro Esportivo (www.atire.com.br) serão feitos os cadastros dos
atletas, as inscrições nas provas, e os lançamentos e exibição dos resultados.
 Os resultados serão centralizados através do site com classificação de cada local de competição e
um ranking nacional.
O público em geral poderá acompanhar a disputa através do site da Academia do Tiro Esportivo.
b) Provas






Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta
Alvo de Papel - Carabina de Ar 25m - Mola - Mira Aberta
Alvo de Papel - Carabina de Ar 25m Apoiada - Luneta
Alvo de Papel - Pistola de Ar 10m - Mola - Mira Aberta
Alvo de Papel - Pistola de Ar 10m - PCP - Mira Aberta
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Alvo Metálico - Carabina de Ar 15m - Mola - Mira Aberta
Silhueta Metálica 1/10 - Carabina de Ar - Mola - Mira Aberta
Tiro Seta - Carabina de Ar 7m - Mola - Mira Aberta
USBR - Carabina de Ar 25m - Mola - Luneta
USBR - Carabina de Ar 25m - PCP - Luneta
WRABF - Carabina de Ar 25m - Mola - Luneta
WRABF - Carabina de Ar 25m - PCP - Luneta

c) Categorias
Todas as provas serão disputadas de forma específica para atletas masculinos e femininos, divididos
nas seguintes categorias, de acordo com a idade em que completará no ano da competição.
As mudanças até a categoria Sênior ocorrem de forma automática de acordo com o parágrafo
acima, no entanto, para a categoria Veterano, a mudança só ocorrerá mediante pedido do atleta.
Masculino
Juvenil Masculino
Junior Masculino
Sênior
Veterano Masculino
Para-atleta

- até 15 anos
- de 16 a 20 anos
- de 21 a 64 anos
- acima de 64 anos
- portadores de necessidade especias com qualquer idade

Feminino
Juvenil Feminino
Junior Feminino
Dama
Para-atleta

- até 15 anos
- de 16 a 20 anos
- acima de 20 anos
- portadoras de necessidade especias com qualquer idade

As mudanças ocorrerão no início do ano em que o atleta completar a idade mínima para categoria,
independente do dia ou mês de seu aniversário.
d) Classes
Apenas as provas abaixo são divididas por classes, ou seja, os atletas da categoria Sênior são
separados de acordo com sua pontuação:
Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mira Aberta - categoria Sênior
Classe AA - de 190 a 200 pontos
Classe A - de 175 a 189 pontos
Classe B - de 140 a 174 pontos
Classe C - até 139 pontos
Alvo de Papel - Carabina de Ar 25m - Mira Aberta - categoria Sênior
Classe A - de 205 a 240 pontos
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Classe B - de 185 a 204 pontos
Classe C - até 184 pontos
Tiro Seta - Carabina de Ar 7m - Mira Aberta - categoria Sênior
Classe A - de 190 a 200 pontos
Classe B - de 175 a 189 pontos
Classe C - de 150 a 174 pontos
Classe D - até 149 pontos
O atleta terá a classe definida pelo maior resultado (participação) na prova em sua primeira
participação no ano e permanecerá nela até o término da temporada, ou até que atinja a pontuação
de classe superior a que já se encontra, quando será automaticamente realocado para esta classe
superior e da mesma forma permanecerá nela até o término da temporada.
Atletas já classificados na temporada anterior permanecerão na mesma classe.
e) Cadastro e Inscrições nas provas
Para participar da competição o atleta deverá se cadastrar no site da Academia do Tiro Esportivo e
logo após poderá fazer sua inscrição. Este cadastro é inteiramente gratuito.
f) Valor das Inscrições e Rateio
f.1) O valor da inscrição e reinscrição é livre para cada local. Sugerimos R$ 15,00 para cada inscrição
e R$ 10,00 por cada reinscrição.
f.2) O organizador repassará para a Academia do Tiro Esportivo a quantia de R$ 3,00 por prova
realizada, independente do número de reinscrições para o mesmo atleta naquela prova.
A Intranet da Academia do Tiro Esportivo possui relatório com a discriminação de todos os
valores arrecadados por atleta inscrito e o rateio parcial e total da competição.
f.3) O Organizador local terá o prazo até a primeira sexta-feira após a competição para fazer o
pagamento do saldo devido, conforme o relatório citado no item acima.
g) Requisitos Mínimos dos Organizadores
g.1) Disponibilizar árbitros e auxiliares para as provas.
g.2) Um operador da Intranet da Academia do Tiro Esportivo para cadastrar atletas, fazer inscrições
de prova no local da competição e lançar os resultados imediatamente após cada resultado
obtido.
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g.3) Um computador com acesso a Internet, de preferência via banda larga, no local da competição.
Um para digitação de cadastros, inscrições e resultados.
h) Premiação
h.1) Nível local
A premiação (medalhas ou troféus) no mínimo para os três primeiros classificado, dentro de
cada categoria e classe, será de responsabilidade de cada organizador local.
Obs.: Não é obrigatório seguir esta divisão dos atletas, em categorias e classes, na premiação
local, ficando a cargo do organizador a divisão a ser seguida, contanto que os atletas
sejam avisados antes do início da competição. Embora não obrigatória, recomendamos
que na medida do possível, seja seguida a divisão sugerida pelo sistema, pois ela prima
pelo reconhecimento dos feitos pessoais, estimulando os participantes.
Os atletas poderão, através do site, imprimir certificados com a classificação local.
h.2) Nível nacional
Os interessados poderão, através do site, imprimir certificados com a classificação nacional.
i) Protestos e apelações
Cada local de competição deverá formar, antes do início da competição, uma comissão composta
por atletas e pessoal da organização para julgamento de protestos e apelações. Esta comissão dará
o parecer final de cada caso apresentado.
j) Lançamento dos Resultados
Os resultados obtidos nas provas deverão ser lançados, preferencialmente, imediatamente após
cada participação de cada atleta. Isto dará uma maior realidade e interação entre os competidores a
nível nacional, local e com o público em geral.
k) Programação
Todas as provas terão realizações simultâneas obedecendo aos dias e horários do item 1 deste
regulamento.
l) Campeonato Anual
Estes relatórios serão formados pelos 6 melhores resultados de um atleta no período de um ano do
Calendário Gregoriano (janeiro a dezembro), não sendo aproveitados resultados de um ano para o
outro. Ao final de cada ano, os resultados são "congelados" e passam a fazer parte do acervo
informativo da Academia.
As formas de visualização serão formadas pelos 6 melhores resultados de um atleta:
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 Campeonato Nacional
Todos os atletas de uma disciplina, separados por categoria e classe.
 Campeonato Estadual
Todos os atletas de uma disciplina, separados por categoria e classe e que tenham participado
em um determinado estado.
Excepcionalmente por conta da Pandemia de Covid-19 não haverá ranking Nacional ou Estadual
neste ano.
 Campeonato Local
Todos os atletas de uma disciplina, separados por categoria e classe e que tenham participado
em um determinado local de competição.
Somente será aproveitado, dentro de um mesmo mês. o melhor resultado de cada atleta,
independente do local em que este possa ter participado.
A classificação nestes relatórios irá considerar primeiro a soma dos seis melhores resultados (R1 a
R6) durante o ano, e em caso de empate ocupará a posição superior o atleta que tiver o seu R1
maior, persistindo o empate o seu R2 e assim até o R6. Caso o empate ainda persista, será considera
a posição superior para o atleta mais antigo (menor matrícula).
m) Conduta durante as provas
 Serão exigidas todas as normas referente a segurança em competição de tiro.
 É proibido fumar na linha de tiro.
 O atleta deverá se movimentar o mínimo possível em seu posto de tiro visando não prejudicar os
atletas concorrentes.
 Serão permitidas saídas e entradas no posto de tiro durante a competição, porém o atleta deve
fazer de forma a não prejudicar os concorrentes. Para sair do posto o atleta deverá avisar ao
árbitro.
 O atleta ao se dirigir ao árbitro deverá fazer de forma educada e que não venha a prejudicar os
concorrentes.
 A arma quando colocada sobre a bancada ou mesa e sem o contato de pelo menos uma das
mãos deverá está aberta e apontada na direção dos alvos.
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 A arma só poderá ser municiada e/ou manobrada no posto de tiro, após o comando de início de
prova.
 Ao atleta quando em prova não será permitido nenhum tipo de auxílio, nem comunicação com
outros atletas ou pessoas fora do posto de tiro. Caso este necessite de assistência, deverá
solicitar ao árbitro autorização para dirigir-se a alguém fora do posto de tiro. No caso em que o
afastamento da linha de tiro deva ocorrer com a arma, o atleta deverá fazê-lo com a mesma
descarregada.
 Em casos de afastamento do posto de tiro por ação voluntária do atleta ou atendendo a
chamada de alguém não haverá acréscimo de tempo.
 Conversas entre atletas que não estejam em prova e/ou o público em geral podem ocorrer nas
imediações do posto de tiro, mas deve-se manter um tom que não interfira na prova em curso e
uma distância mínima de 1 metro da linha de tiro.
 A idade mínima para competir é de 8 anos. Menores de 8 anos poderão competir desde que
acompanhado por um responsável.
 O árbitro poderá autorizar um acompanhante para ajudar no armar e carregar da arma em casos
de para-atleta, crianças de até 11 anos, mulheres, ou qualquer outra pessoa que tenha
dificuldade (força) e/ou habilidade para fazer estas operações. Este acompanhante deverá se
posicionar atrás do atleta e não interferir ou auxiliar o mesmo, salvo nos casos com crianças de
até 8 anos.
 Atletas com até 11 anos poderão apoiar-se na bancada.
 Não é permitido o uso de quaisquer vestimentas de tiro utilizadas em provas olímpicas, que
facilite o tiro ou bandoleira.
 Óculos de grau são permitidos, bem como óculos de proteção de plástico ou material que não
apresentem melhorias na visada do atleta, tais como íris.
 O uso de lunetas de espotagem, monóculos, binóculos e afins são permitidos para visualização
do disparo, mas somente poderão ser utilizados pelo atleta, sendo terminantemente proibido o
auxílio de outra pessoa, e desde que estes equipamentos estejam posicionados de maneira a não
atrapalhar o atleta do posto vizinho.
n) Prescrições Diversas
 Todos os árbitros, organizadores e atletas deverão ter conhecimento deste regulamento e das
regras específicas de cada prova e exigir que as mesmas sejam cumpridas.
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 Todos os expedientes ou equipamentos que possam vir a facilitar o atleta durante a prova, e que
não foram mencionados em nossos regulamentos, ou ainda, contrariem o espírito destas regras,
são proibidos, a critério do árbitro.
 A qualquer momento da prova o árbitro poderá examinar o equipamento do atleta e impugnar
os resultados caso o julgue em desacordo com as normas estabelecidas.
 Os casos omissos serão resolvidos pelo árbitro da prova.
 Após a divulgação dos resultados, os interessados poderão, num prazo máximo de 30 minutos,
solicitar esclarecimentos ou recontagem dos pontos da prova. Para isso o interessado deverá
pagar uma taxa equivalente a uma inscrição de prova. Caso o recurso tenha fundamento e seja
aceito, o valor cobrado será devolvido.
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