
 

Regulamento do Campeonato Cearense de Tiro Prático 2019 

Modalidade Handgun 

Regras: 

O campeonato de tiro prático modalidade Handgun 2019 seguirá a regra oficial da IPSC 

disponibilizada no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.fcetp.org.br/regulamentos  

Somente poderá ranquear os atletas devidamente filiados, e que tenham preenchido os 

arquivos no site da federação, com remessa dos documentos. Caso contrário, não será inserido 

no ranking, e nem receberá certificado de participação.  

O atleta não filiado, somente poderá participar mediante apresentação de CR e Guias de 

Tráfego, dentro do prazo de validade, nos mesmos moldes dos demais atletas. 

A apuração de todas as etapas somente poderá ser feita pela Federação, não ficando a carga 

dos clubes a apuração dos resultados. 

 

Etapas: 

O Campeonato Cearense de Tiro Prático 2019 acontecerá em 6 (seis) etapas, onde a última 

deverá ser pontuada com peso 2. Podendo haver 2(dois) descartes. 

O ranking será considerado por percentual e não por pontos. Podendo conter até 500% 

máximo, já contando os descartes.  

 

Datas e locais: 

As datas e locais das etapas serão divulgadas com antecedência por meio do site 

www.fcetp.org.br . A divulgação será por meio de e-mails e redes sociais. 

 

Inscrições: 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site www.fcetp.org.br.  As inscrições 

somente serão aceitas em até 72(setenta e duas) horas antes do início da competição. Logo, 

passados o período de inscrição, serão bloqueadas e nem mesmo o clube que sedia a prova 

poderá promover nova inscrição. 

 

http://www.fcetp.org.br/regulamentos
http://www.fcetp.org.br/
http://www.fcetp.org.br/


 

O valor das inscrições por prova será de R$ 90,00(noventa reais) para os atletas que fazem 

parte das seguintes instituições, Policia Federal, Policia Civil do Ceará, Policia Militar do Ceará, 

Corpo de Bombeiro do Ceará, Perícia Forense do Ceará, e Forças Armadas em Geral, desde que 

na ativa ou aposentado (R1).  

Todos os demais deverão pagar o valor completo de R$150,00 (cento e cinquenta reais). 

Em caso de desistência da etapa já paga, em até 72h (setenta e duas horas) antes do evento, 

poderá ser solicitado formalmente a devolução do valor pago. 

Os atletas de outros estados, desde que o façam pelo site como “CONVIDADOS” poderão fazer 

a inscrição antecipada no prazo de 72h(setenta e duas horas). Nunca haverá inscrição na hora 

do evento. 

 

Horários: 

O breefing inicial ocorrerá impreterivelmente as 08h30h. Podendo ser alterado de acordo com 

vontade do RM, e comunicado previamente por meio da rede social e/ou site da federação. 

Atletas retardatários não poderão passar por pistas já finalizadas ficando com pontuação 

0(zero) nestas. 

O Pré-match poderá ser realizado no dia anterior da prova, ou imediatamente antes do início 

do main-mach. Em casos excepcionais, a participação de atletas no pré-mach poderá ser 

autorizada pelo Range Master, desde que devidamente justificada. 

 

Cronógrafo: 

Ao decorrer do evento a munição dos atletas será recolhida e identificada. A passagem no 

cronógrafo será avisada aos atletas pelo staff.  O próprio RO da pista poderá conduzir a 

passagem dos atletas pelo cronógrafo, em caso não haja RO específico para tal. 

Eventualmente, conforme norma 5.6.1, e sob decisão da direção de prova, o fator de potência 

considerado será o declarado pelo competidor 

 

Checagem de arma e material: 

Todos os atletas passarão por checagem de equipamento antes da primeira pista, e a qualquer 

momento, conforme solicitação do RO. Não conformidades devem ser corrigidas antes do 

adentramento na pista. As armas serão checadas conforme regras de cada divisão (inclusive 



 

medição em caixa e peso de gatilho). Caso a arma não se adeque a divisão declarada pelo o 

atleta o RM definirá sobre a migração para outra divisão ou a não participação de atleta no 

evento. 

Deverá ser conferido pela organização da prova e pela FCETP a validade do CR e Guias de 

Tráfego de todos os atletas. 

Em determinadas ocasiões, o Exército Brasileiro poderá exercer o papel fiscalizador nos 

ambientes da prova. 

 

Premiação e Ranking: 

Cada etapa será premiada com medalhas de 1° a 3° lugares em todas as categorias e divisões e 

classes (A,B e C), inclusive atletas não federados.  

Somente será premiada a categoria que possuir mais de 03(três) atletas participando da etapa. 

Os resultados dos atletas federados serão contabilizados no final de cada etapa divulgados no 

site da FCETP ( www.fcetp.org.br ).  

Para apuração final do campeonato serão somados os resultados das 4 (quatro) melhores 

percentuais para cada Divisão, sendo descontados, portanto, os 02(dois) descartes de menos 

percentual.   

Somente haverá premiação da divisão, na etapa, se houver o mínimo de 02(dois) 

competidores naquela divisão. 

Para que o atleta se qualifique a participar do ranking final, o mesmo deverá, obrigatoriamente 

participar de, no mínimo, 4 (quatro) etapas. 

Somente os 3 melhores atletas de cada divisão serão agraciados com troféus no resultado final 

do campeonato. Os demais receberão medalhas. 

As Classes são atualizadas no final de cada ano calendário e as novas classificações serão 

utilizadas no ano seguinte para premiação de classes das divisões. 

    GM: 95% até 100% 

    M: 85% até 94,99% 

    A: 75% até 84,99% 

    B: 60% até 74,99% 

    C: até 59,99%  

http://www.fcetp.org.br/


 

As classes serão atualizadas no final de cada ano tendo como base as três melhores 

participações em cada divisão. 

 

Casos omissos ou não previstos: 

Dúvidas ou contestações durante a prova nas pistas serão resolvidas pelo Range office, 

persistindo o Range Master deliberará, juntamente com o Diretor de Prova. 

Casos omissos ou não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo comitê de arbitragem 

em conjunto com a diretoria de provas. 

Recursos escritos poderão ser apresentados mediante pagamento do valor de uma inscrição. 

Caso o recurso seja provido, o valor será devolvido ao atleta. 

Todo atirador deve ter conhecimento das regras e cuidar para estas sejam cumpridas. 

 

Aceitação das Regras e Regulamentos 

O atleta que se inscrever em qualquer das etapas, portanto habilitar-se a participar do 

campeonato, estará declarando aceitação às regras aqui impostas, bem como o Regulamento 

para Campeonato de Armas Curtas da IPSC (https://www.cbtp.org.br/noticia/visualizar/2439). 

 

Da Segurança do Armamento 

Os atletas deverão ainda seguir as determinações da CBTP, órgão máximo no Brasil acerca das 

armas homologadas para a divisão Light. Logo, as armas que não estejam, inseridas na lista, 

poderão ser excluídas de participar das provas: 

 

https://www.cbtp.org.br/noticia/visualizar/2419  
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