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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 7 metros. 

 

2)  Alvos 
Os alvos utilizados deverão ser aprovados para tiro carabina de ar comprimido, tiro seta, com medidas 
estabelecidas para guia do calibrador de 3mm. 

 
Zona 10 -   10mm Zona 06 -   62mm Zona 02 - 114mm 
Zona 09 -   23mm Zona 05 -   75mm Zona 01 - 127mm 
Zona 08 -   36mm Zona 04 -   88mm  

Zona 07 -   49mm Zona 03 - 101mm  
 
Obs.: Tamanho do circulo interno branco 7mm e 26mm externo preto. 

 
As espessuras das linhas que separam as zonas de demarcação deverão ser de 0.2 a 0.3mm. 
 
A altura do centro do alvo, em relação a piso, deverá ser de 1.40m. 
 

3)  Seta 
De peso e comprimento livre, cuja ponta não poderá ter diâmetro superior a 2.5mm. 
 

4)  Posição 
De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte. A sustentação da carabina se dá com ambas as mãos 
podendo apoiar no ombro. Um dos cotovelos poderá estar apoiado no corpo não sendo permitido 
qualquer dispositivo de encaixe. 

 
5) Carabinas 

 
a)  Calibre 

4.5 mm. 
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b)  Peso do Gatilho e da Carabina 
Sem restrições 

 

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

 

6) Competição 
 
a)  Prova 

Tiro Seta 7m - Mola - Mira Aberta 
Na prova acima são permitidas quaisquer carabinas de ar comprimido por ação de mola - mecânica 
ou pneumática (gás RAM) com carregamento com um só chumbinho e cano basculante. 

 
b)  Ensaio 

Número de tiros livres, dentro do tempo da prova, e em alvo específico para isso.  
 

c)  Desenvolvimento 
20 disparos. 
 
Cada organizador poderá definir o número de tiros em cada alvo de prova, seguindo as seguintes 

opções: 
 
20 alvos de prova - 1 tiro em cada alvo 

10 alvos de prova - 2 tiros em cada alvo 
5 alvos de prova - 4 tiros em cada alvo 
4 alvos de prova - 5 tiros em cada alvo 

 
Importante! As setas deverão ser retiradas com instrumentos próprios para esta finalidade, não 
sendo permitido o uso somente das mãos nesta tarefa. 
 
Em caso de disparos dados a mais e impactos com rasgo nos alvos de prova, serão computados os 
impactos com valores mais baixo de cada alvo (incluindo os zeros - acertos fora da área demarcada). 
 
Os rasgos no papel não são contados, somente a parte do furo do tamanho da ponta da seta. 
 
Obs.: o centro do alvo (X olímpico) e o centro imediato (ambos brancos) e o anel preto, todos 

interiores a linha branca, valem 10 pontos. O centro preto mais externo vale 9 pontos e os 

demais, numerados, de 8 a 1 ponto. 
 

d)  Tempo 

30 minutos para o ensaio e prova. 
 
 

 



Academia do Tiro Esportivo 
www.atire.com.br 

contato@atire.com.br 
 

Tiro Seta 7m 
atualizado em 10/01/2021 

 

 

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

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

 Maior número de 10, depois 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 

"O tempo de preparação de 1 minuto começará a partir de agora" 
"Preparação terminada" 
"Atenção atletas o tempo de prova de 20 minutos começará a partir de agora” 
"Prova terminada" 

 
7)  Penalidades 

Em caso de descumprimento de qualquer item da letra "m" do Regulamento Geral, o atleta poderá ser 

penalizado sob os seguintes critérios: 
 

 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. 


