REGULAMENTO – PROVA ESPECIAL CBC – SILHUETAS METÁLICAS
ARMA LONGA CALIBRE 22
Prova: Silhuetas Metálicas – Arma de Fogo (Longa) – Calibre 22LR
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Data: 27/02/2021 (Sábado)
Horário: 9 às 14 horas
Local: Estande da FBTE – LT 100m
Inscrição: Na linha de Tiro 50m – R$20,00 (Não tem repetição)
Posição: De pé sem nenhum tipo de apoio externo.
Distância das Silhueta: Todas a 50m encostadas no Para Balas (Talude) na
linha de tiro 100m;
As armas para prova serão fornecidas exclusivamente pela FBTE – Rifle CBC
Semiautomático - Mod. 7022;
Munição poderá ser levada pelo Atleta ou se preferir poderá adquirir no
estande para competição (Limite p/ competidor 30 cartuchos);
A prova terá duas categorias (Masculino e Feminino) Idade a partir de 12 anos
de idade.
Menores só poderão atirar acompanhado do pai ou responsável sendo
obrigatoriamente ser CAC;
Convidados não atletas do Tiro Esportivo deverão ser acompanhados por
federado ou por CAC de outra entidade;
Tempo para execução da Prova: 1 minuto para 2 disparos de ensaio nas
silhuetas pêndulos;
5 disparos em 2 minutos de provas nas silhuetas a direita do pêndulo de
ensaio.
Todos os disparos sempre da esquerda para direita. Cada silhueta acertada
vale 01 (um) ponto.
Silhuetas acertadas e não caída não vale ponto, silhueta acertada fora da
ordem o atleta perde o ponto da silhueta errada e todos os pontos a
esquerda.
Disposição dos Atletas: Começam 4 atletas em cada pista de tiro Galinha,
Porco, Peru e Carneiro. Posteriormente faz-se o revezamento até que todos
concluam todas as 4 pistas de tiro;

• Premiação: Quem se classificar de 1º ao 3º lugar receberá Medalhas da FBTE
e brindes da CBC.
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