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FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO                                                                    

 
REGULAMENTO (15 JAN 2019) 

 
 

SILHUETAS METÁLICAS AR – 18M 
 

CARABINA DE PRESSÃO MIRA ABERTA - 4,5MM  
 
 

I – INTRODUÇÃO 

 
A Federação Brasiliense de Tiro Esportivo, F.B.T.E - passa a divulgar as normas e 

procedimentos a serem adotados nas provas desta FBTE, na Modalidade Silhueta 
Metálica – Ar Comprimido – 18m com Carabinas de Pressão - Mira aberta 4,5mm. 

II – ARMA 

 
Todas as carabinas de pressão longas (Mola ou GAS RAM) de característica esporte 

serão permitidas desde que contenham as seguintes especificações: 
 

 Calibre 4,5mm 
 Miras abertas, sendo permitido o túnel para proteção na massa de mira; 
 Cano basculante; 

* Fica proibido o uso de armas olímpicas, PCP, mesmo que tenham sido adaptadas 
para Mira Aberta.  
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* O peso do gatilho é livre, no entanto, a arma poderá ser desclassificada pelo 

Supervisor da Prova se ocorrer disparos antecipados ao ser armada no decorrer da 
prova.  

 

III – MUNIÇÃO 
 

Calibre 4,5mm. 
 
 

IV – EQUIPAMENTOS 
 

Não será permitido o uso de casaco de tiro, luvas ou qualquer outro tipo de vestimenta 
que possa facilitar o tiro; 

 
 
V – ALVOS 

Serão adotados alvos de Silhuetas Metálicas no formato de galinhas, porcos, perus e 
carneiros conforme escala reduzida das silhuetas convencionais na proporção de 1/10. 

 
VI – POSIÇÃO 
O atirador deverá ficar na posição em pé, com ambos os pés no solo, sem nenhum tipo 

de apoio ou suporte. A sustentação da arma se dará com ambas as mãos e o ombro. 
Fica a critério do atirador usar o antebraço no tórax (peito) para apoio.  

 
VII – COMPETIÇÃO 
  

A prova será constituída de 20 disparos em 20 silhuetas metálicas. Será considerado 
ponto válido somente as silhuetas acertadas e tombadas e deitadas na sua base de 

sustentação. As distâncias dos alvos se darão da seguinte forma: 
 
GALINHAS 10 metros; 

PORCOS 12 metros 
PERUS 15 metros 

CARNEIROS 18 metros  
 
Observações: 

  
a) Os atiradores terão a opção de 02 (dois) tiros de verificação para cada pista de tiro 

no tempo de 01 (um) minuto; 
 
b) Esta modalidade não terá repetição salvo em caso de cancelamento de prova por 

motivo de força maior e não tiver como reprogramar no calendário do exercício em 
curso; 
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b) Durante a execução dos disparos válidos para Prova, não terá tiro de “ÁLIBE”. 
Silhueta acertada e não caída/tombada, não será validado o acerto. O 
observador/anotador deverá observar todos os disparos do atirador e se verificar 

algum tipo de defeito na pista de tiro (silhueta acertada e não caída) comunicar de 
imediato ao Supervisor da Prova para reparar de imediato a Pista de Tiro.    

 
c) O atirador terá 02 (dois) minutos para cada série de Silhuetas na sequência de cinco 
tiros nos alvos da esquerda para direita, caso erre a seqüência todos os tiros/pontos a 

esquerda do alvo acertado inclusive o próprio será perdido.  
 

VIII – EMPATES 
Em caso de empate será adotado o mesmo critério do regulamento de Silhueta 

Metálica para Armas de Fogo - longa.  
 
IX – CATEGORIA/CLASSIFICAÇÃO/PREMIAÇÃO 

 
As categorias, classificações e premiações serão definidas conforme Regulamento 

Individual e Equipe da FBTE do ano vigente. 
 
X – INSCRIÇÃO 

  
As inscrições serão aceitas até 11 horas pessoalmente no estande definido pela FBTE. 

Os casos excepcionais serão resolvidos pelo Supervisor da Prova. 
 
XI – DISCIPLINA 

 
Normas que o atirador deverá observar na competição: 

 
É vetado fumar enquanto estiver na linha de tiro; 
Somente em caso de pane ou quebra da arma constatada pelo Supervisor da Prova, o 

atirador terá autorização para substituí-la sem prejuízo do tempo normal da prova. 
 

XII – Comandos da Prova: 
 
Atira fulano de tal, prepara fulano de tal e na espera fulano de tal. 

Atiradores preparar para dois tiros de verificação, quando pronto começar; 
Tiro de verificação encerrado; levantar silhuetas. 

Atiradores para prova no tempo dois minutos, carregar; 
Atiradores prontos? (Se não houver contestação) 
Começar 

Opcional – Falta 1 min. para o término desta série 
Série encerrada, armas abertas e descarregadas 
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Anotadores registrem os acertos 

Atiradores levantar silhuetas e mudar de posto 
 
 

XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Todos os expedientes e/ou equipamentos que possam vir a facilitar o tiro, e que não 
foram aqui mencionados, ou ainda, contrariem o espírito destas regras, serão 
proibidos; 

 
Será anunciada antes do início da competição a composição da juria formada por três 

atiradores (de preferência experientes) que se encarregará de auxiliar o Diretor da 
Prova na decisão dos resultados e demais questionamentos.    

 
Brasília, 15 de janeiro de 2019 

 

 
Wilson Dourado 

Supervisor de Prova 
 
 

 
Maurílio Galvão 

Diretor Técnico  
 
 

 
Kerginaldo Dantas 

Presidente 


