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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 
Com as mesmas dimensões do alvo de pistola de Ar da International Sport Shooting Federation ou alvo 
desenvolvido para esta prova. 

 

 
 
 
 
 
 
3)  Posição 

De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da arma se dará com uma ou duas mãos 
sem apoio externo. 
 

4) Pistolas 
 

a)  Calibre 
Até 5,5 mm. Determinadas pistolas, por apresentarem potência muito elevada, podem ser proibidas 
pelo organizador para que não haja dano caso o local utilize transportadores de alvo.  Bem como o 

mesmo possa estabelecer o calibre 4.5 mm como único permitido neste caso. 
 

b)  Peso do Gatilho e da Pistola 

Sem restrições 
 

c)  Miras 
Somente Mira Aberta (alça e mira). Não são permitidos dióptros. 

 
5) Competição 

 
a)  Provas 

Pistola de Ar 10m - Mola - Mira Aberta 
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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". 

Na prova acima serão permitidas quaisquer pistolas de ar comprimido por ação de mola - mecânica 
ou pneumática (gás RAM) com carregamento com um só chumbinho.  
 

Pistola de Ar 10m - PCP - Mira Aberta 
Na prova acima serão permitidas quaisquer pistolas de ar comprimido por ação de ar ou gás pré-
comprimidos com carregamento com um só chumbinho.  

 
b)  Ensaio 

Número de tiros livres, dentro do tempo da prova, e em alvo específico para isso. Em caso de uso 
dos alvos de 17x17cm, o organizador deverá fornecer 5 alvos, sendo 1 para ensaio e 4 para a prova. 

 
c)  Desenvolvimento 

20 disparos em 4 séries de 5 tiros em 4 alvos de prova. 
 
Em caso de disparos dados a mais e impactos com rasgo nos alvos de prova, são computados os 
cinco impactos com valores mais baixos de cada alvo. 
 
Os rasgos no papel não são contados, somente a parte do furo do tamanho do projétil. 

 
Obs.:  O centro do alvo (X olímpico - anel mais interno) vale 12 pontos, o centro imediato vale 10 

pontos e os demais, marcados no alvo, de 9 a 1 ponto. 
 
d)  Tempo 

20 minutos para o ensaio e prova. 
 

e)  Desempate (nas ordens apresentadas até ocorrer o desempate) 

 
 Maior pontuação no alvo número 4; 
 Maior pontuação no alvo número 3; 

 Maior pontuação no alvo número 2; 

 Maior pontuação no alvo número 1; 

 Maior número de 12, depois 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 em toda a prova; 

 Matrícula mais antiga, ou para casos de premiações locais, por outro critério a cargo do 
organizador. 

 
f)  Comandos 

"Atenção atletas o tempo de prova de 20 minutos começará a partir de agora” 
"Prova terminada" 

 
6)  Penalidades 

Em caso de descumprimento de qualquer item da letra "m" do Regulamento Geral, o atleta poderá ser 
penalizado sob os seguintes critérios: 
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 Quando da primeira ocorrência: Advertência verbal. 
 Quando da segunda ocorrência: Dedução de 2 pontos no último alvo da prova. 

 Quando da terceira ocorrência: Desqualificação do atleta naquela participação. 

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


