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FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO – FBTE 

 
REGULAMENTO DOS CAMPEONATOS INDIVIDUAL E DE EQUIPES - 2022 

 

1 – OBJETIVO 

   Regular os campeonatos individuais e de equipe de tiro esportivo promovidos 

pela Federação. 

    

2 – CAMPEONATOS 

 

   Os campeonatos de tiro esportivos compreendem as provas reguladas pela 

ISSF (International Shotting Sport Federation), pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo – 

CBTE (online e presenciais) e pela Federação Brasiliense de Tiro Esportivo – FBTE, conforme tabela 

abaixo.  

Será elaborado, anualmente, pela Diretoria Técnica da FBTE, o calendário 

contendo as datas das provas, de todas as modalidades e categorias.  

      

3 – CAMPEONATO INDIVIDUAL 

 

   Farão parte do campeonato individual, os federados da FBTE independente de 

filiação aos clubes, desde que estejam quites com as obrigações estatutárias, inclusive com seus 

clubes, antes da realização das provas. 

   A apuração do campeonato individual de cada modalidade será realizada por 

meio do cômputo dos melhores resultados conforme tabela abaixo: 

 

QTD MODALIDADE - OLÍMPICA/ISSF PROVAS 
CALENDÁRIO 

CAMPEONATO 
INDIVIDUAL 

01 CARABINA 3 POSIÇÕES - MASCULINO 10 5 

02 CARABINA 3 POSIÇÕES – FEMININO 10 5 

03 CARABINA DETADO - MASCULINO 10 5 

04 CARABINA DEITADO - FEMININO 10 5 

05 CARABINA DE AR - MASCULINO 10 5 

06 CARABINA DE AR - FEMININO 10 5 

07 PISTOLA 25M – MASCULINO 10 5 

08 PISTOLA 25M - FEMININO 10 5 

09 PISTOLA DE AR - MASCULINO 10 5 

10 PISTOLA DE AR - FEMININO 10 5 

11 PISTOLA 50M - MASCULINO 10 5 

12 PISTOLA DE TIRO RÁPIDO 10 5 

13 PISTOLA DE FOGO CENTRAL  10 5 

14 PISTOLA STANDARD 10 5 
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Seq. MODALIDADE 
RIFLE INTERNACIONAL 

PROVAS 
CALENDÁRIO 

CAMPEONATO 
INDIVIDUAL 

01 F-CLAS - OPEN 10 5 

02 F-CLASS – FT-R 10 5 

03 NRA MIRA ÓTICA 10 5 

04 NRA MIRA METÁLICA 10 5 

05 CARABINA CMP – MIRA ABERTA 10 5 

06 CARABINA CMP – MIRA FECHADA 10 5 

07 CARABINA WRABF – FC – UNLIMITED 10 5 

08 CARABINA WRABF – FC – CUSTOM 10 5 

09 CARABINA WRABF – FC – SPORTER 10 5 

12 CARABINA WRABF – AR – LIGHT VARMINT 10 5 

13 CARABINA WRABF – AR – HEAVY VARMINT  10 5 

14 CARABINA WRABF – AR – UNLIMITED 10 5 

15 CARABINA WRABF – AR – SPRINGER (MOLA) 10 5 

16 CARABINA WRABF – AR – EXTREME BR  10 5 

SEQ PROVAS NACIONAIS PROVAS 
CALENDÁRIO 

CAMPEONATO 
INDIVIDUAL 

01 CARABINA MIRA ABERTA 10M  10 5 

02 CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER 10 5 

03 CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM 10 5 

04 CARABINA MIRA ABERTA 50M – CALIBRE MAIOR 10 5 

05 CARABINA MIRA ABERTA 50M - SPORTER 10 5 

06 CARABINA MIRA ABERTA – 50M - CUSTOM 10 5 

07 DUELO 20 SEGUNDOS – PISTOLA MAIOR 10 5 

08 DUELO 20 SEGUNDOS – PISTOLA MENOR 10 5 

09 DUELO 20 SEGUNDOS – REVÓLVER MAIOR 10 5 

10 DUELO 20 SEGUNDOS – REVÓLVER MENOR 10 5 

11 DUELO 0 SEGUNDOS – REVÓLVER SNUBBY 10 5 

12 DUELO 20 SEGUNDOS 10M – PISTOLA MAIOR 6 NVC 

13 DUELO 20 SEGUNDOS 10M – PISTOLA MENOR 6 NVC 

14 DUELO 20 SEGUNDOS 10M – REVÓLVER MAIOR 6 NVC 

15 DUELO 20 SEGUNDOS 10M – REVÓLVER MENOR 6 NVC 

16 DUELO 20 SEGUNDOS 10M – REVÓLVER SNUBBY 6 NVC 

SEQ TIRO AO PRATO PROVAS 
CALENDÁRIO 

CAMPEONATO 
INDIVIDUAL 

01 TRAP AMERICANO – 50 14 7 

02 TRAP AMERICANO – 100 14 7 

    

SEQ PROVAS - FBTE PROVAS 
CALENDÁRIO 

CAMPEONATO 
INDIVIDUAL 

01 SILHUETAS METÁLICAS AR – MIRA ABERTA 18M 8 4 

02 SILHUETAS METÁLICAS AR – 50M - MOLA 8 4 

03 SILHUETAS METÁLICAS AR – 50M PCP 8 4 

06 TIRO DE DEFESA – REVÓLVER 8 4 

07 TIRO DE DEFESA – PISTOLA 8 4 

04 CARABINA WRABF – FC – RIMFIRE (EXPERIMENTAL) 6 NVC 

05 CARABINA WRABF – FC – EXTREME – 100M (EXPERIMENTAL) 6 NVC 

06 SILHUETAS METÁLICAS – ARMA LONGA CAL. 22 (EXPERIMENTAL) 8 NVC 

  

 

É vedada a participação do atirador em mais de uma categoria em quaisquer 

modalidades, não podendo mudar de categoria durante o campeonato. 

                         A categoria do (a) atirador (a) na FBTE independe da categoria do atirador (a) na 

Confederação Brasileira de Tiro Esportivo – CBTE, ou seja, por solicitação do(a) atleta a Federação 
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fará o enquadramento da sua categoria no inicio do Campeonato, não sendo permitida a alteração 

após a participação em qualquer prova do calendário da FBTE. 

 

Os atiradores que participarem de competições, treinamentos controlados ou 

seletivas nacionais pela CBTE importarão somente os resultados obtidos para RECORDE da 

Federação independente das provas do calendário da FBTE.  

Quando participar de provas com coincidência de calendário da FBTE os 

resultados serão considerados também para o Campeonato Individual e Mestre Atirador, sendo 

computado, para as provas especiais, o melhor resultado, sem prejuízo dos critérios de 

classificação e premiação adotados nas provas realizadas nos estandes locais da Federação. 

   Nas provas especiais válidas para os Campeonatos da FBTE de 2022, haverá 

apenas uma repetição, sendo que esta será cobrada pela FBTE de acordo com a tabela de preços 

da CBTE; não terão repetições as seguintes modalidades:   Carabina WRABF Ar Comprimido e Fogo 

Circular, F-Class, NRA e Silhuetas Metálicas de Ar Comprimido (todas) nos calibres 4,5mm e 

5,5mm, e provas de Silhuetas Metálicas nos calibres maior e menor. 

   O (A) atirador (a) que se desligar da FBTE para outra Federação ficará fora do 

Campeonato Individual e de Equipes no ano do seu desligamento e a sua reintegração só será 

acatada no ano seguinte após o decorrido o prazo de 365 dias conforme regulamento da CBTE. 

Caso tenha função de confiança na Administração da Federação ou Supervisão de Prova ou Auxiliar 

ficará obrigado a ressarcir aos cofres da Federação, no ato do pedido de desligamento, o valor 

equivalente ao desconto concedido no pagamento da anuidade, proporcional aos meses do 

afastamento.  

   A participação do atleta na prova de Duelo 20 segundos poderá repetir duas 

vezes para qualquer arma, ou seja, limitado no máximo a 03 (três) passagens.   

   A seguir a tabela das categorias em função da idade e do sexo do (a) atleta 

adotada pela FBTE: 

  

Juvenil: ambos os sexos, de 12 a 15 anos; 

Júnior: ambos os sexos, de 16 a 20 anos; 

Sênior: sexo masculino de 21 a 55 anos; 

Máster: sexo masculino de 56 a 64 anos; 

Veterano: sexo masculino, a partir de 65 anos; 

Dama: A partir de 21 a 55 anos 

Para-atleta: Portadores de necessidades especiais de ambos os sexos e todas as idades. 

    

A idade do atleta será considerada para a designação da sua categoria, na 

data em que participar da sua primeira prova do Campeonato da FBTE, qualquer que seja a 

modalidade. Os atletas não poderão competir em mais de uma categoria, salvo nas modalidades 

em que conste apenas a categoria única ou principal. 

Os atletas veteranos poderão optar por competir na categoria máster ou na 

sênior e os atiradores másteres e juniores poderão, se desejarem, competir na categoria sênior. 
 

4 – CAMPEONATO (S) DE EQUIPES 

 

    

Farão parte do campeonato de equipes os clubes regularmente inscritos na 

FBTE e que estejam quites com suas obrigações federativas. 

   As equipes serão compostas de 3 (três) atiradores de cada clube que 

participarem das modalidades especificadas na tabela de provas do campeonato. 
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   A apuração do campeonato de equipes será realizada pelo somatório dos 

pontos dos 3 (três) melhores resultados dos atiradores de cada clube no campeonato individual, 

independente de categoria. 

   As categorias concorrentes nas diferentes modalidades estão especificadas na 

tabela de provas. 

    

A contagem de pontos se fará de acordo com a tabela a seguir: 

 

 

Os valores são iguais aos utilizados pela CBTE para apuração do Campeonato Brasileiro. 

 
 

Classificação Provas ISSF Provas Especiais 

1º Lugar 10 5 

2º Lugar 8 4 

3º Lugar 6 3 

4º Lugar 4 2 

5º Lugar 2 1 

   

    

5 – PROVAS DO CAMPEONATO 

 

   As provas especiais, olímpicas e ISSF do Campeonato da FBTE serão 

realizadas nas mesmas datas das Etapas do Campeonato Brasileiro de Carabina/Pistola/Rifle-2022, 

conforme calendário da CBTE.    

   Qualquer prova só terá uma segunda turma, se, na primeira, o número de 

atiradores for superior ao número de postos de tiro disponíveis no estande de execução da mesma.

  

 

    

Uma prova só poderá ser cancelada quando: 

 

-  Não houver a presença do Supervisor ou de seu Auxiliar; 

-  Houver somente um atleta e não tiver a presença do Supervisor da Prova ou de seu auxiliar; 

- Houver problemas técnicos nos equipamentos do estande ou condições meteorológicas 

inadequadas. 

 

   Uma prova do Campeonato Local da FBTE, que não faça parte de qualquer 

Etapa do Campeonato Brasileiro de Carabina/Pistola/Rifle-2022, somente poderá ser adiada por 

ocorrências supervenientes à FBTE com divulgação prévia nos meios de comunicação da 

Federação. A divulgação da remarcação da nova data ficará a cargo do Diretor Técnico e do 

Supervisor da Prova que se encarregarão de divulgar, por intermédio dos meios de comunicação da 

Federação (página, e-mail, telefone etc). 

 

 As provas serão realizadas no estande da FBTE ou em estande por ela 

definido, com início as 8 ou 9 horas, de acordo com a programação e calendário previamente 

divulgados. As provas com um grande número de participantes serão adequadas de maneira que 

possam ser executadas sem prejuízo aos atletas inscritos que chegarem dentro do horário previsto 

na programação da FBTE.  

  

As inscrições posteriores ao início das provas ficarão a critério do Supervisor 

da disciplina. 
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  Inscrições em provas do Campeonato da FBTE e CBTE (online) 

 

* Provas Online – (Modalidades olímpicas e Especiais). As inscrições serão feitas a princípio 

via internet; As inscrições extemporâneas serão tratadas pelo Diretor Técnico, 

Supervisores e auxiliares de prova. Os valores para inscrições fora do prazo normal, 

serão majoradas em 100% na parte correspondente a CBTE quanto na FBTE.  

 

* A FBTE divulgará antecipadamente a programação de todas as etapas online adaptando 

dias, horários de acordo com a disponibilidade dos estandes por ela utilizados.  

 

* Provas Locais – Especiais: O (a) atleta (a) fará a inscrição no local da prova da FBTE. No 

local da prova será permitida a inscrição até às 10 horas. Nas modalidades especiais que 

serão permitidas repetições, e será cobrada o mesmo valor da inscrição inicial, por prova 

repetida. As repetições serão no máximo de duas vezes além da inscrição inicial, limitada 

a sua participação até a última turma, mesmo que tenha feito mais de uma inscrição.  

 

          As provas online realizadas nos estandes da FBTE e serão consideradas para o 

Campeonato Individual desde que estejam programadas no calendário da FBTE de 2022, 

considerando, para as provas especiais, o melhor dos resultados do (a) atleta no dia da competição 

da mesma modalidade. 

 

   O (a)Supervisor (a) da prova poderá fazer a certificação das armas e 

equipamentos utilizados pelos atletas, conforme os regulamentos da ISSF e CBTE. Caso seja 

detectada qualquer irregularidade o equipamento ou arma serão impugnados e não poderão ser 

utilizados nas competições tanto FBTE quanto CBTE. Será permitida a utilização das armas e 

equipamentos impugnados se reparados sem prejuízo do tempo regulamentar da competição. 

 

As provas do campeonato de clubes da FBTE serão as seguintes: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBS: MPORTANTE E FUNDAMENTAL PARA O CAMPEONATO DE EQUIPE: 
 
* O Presidente ou representante de clube tem que informar obrigatoriamente quais são os atiradores que 
atiram oficialmente pelo Clube, informando para secretaria da FBTE com 30 dias de antecipação ao início 
do campeonato a relação de todos os atletas integrantes do Clube, caso contrário, vai aparecer qualquer 
um atirando e pedindo para incluir na súmula que atira pelo clube tal.  
O ideal era que cada clube mandasse imprimir a carteira do atleta do clube com a modalidade específica 

TIRO ESPORTIVO ou a carteira da FBTE informando a qual clube o atleta está vinculado. 
 

 

Nº Modalidade / Prova Regulamento Categorias Equipe 

1 Duelo 20 Segundos RMA  ESP/CBTE D/S/M/V SIM 

2 Duelo 20 Segundos RME ESP/CBTE D/S/M/V SIM 

3 Duelo 20 Segundos PMA ESP/CBTE D/S/M/V SIM 

4 Duelo 20 Segundos PME ESP/CBTE D/S/M/V SIM 

7 Carabina Mira Aberta – 25m – Calibre Menor ESP/CBTE S/D/M/V SIM 

 Carabina Mira Aberta – 25m – Calibre Maior ESP/FBTE S/D/M/V SIM 

8 Carabina Mira Aberta 50m Cal. Maior ESP/CBTE S/D/M/V SIM 

9 Carabina Mira Aberta 50m Cal. Menor ESP/CBTE S/D/M/V SIM 

10 Carabina Mira Aberta – Ar ESP/CBTE Jv/Jr/S/D/M/V SIM 

11 Silhueta Metálica Ar 4,5mm 18m ESP/FBTE S/M/D NÃO 

12 Silhueta Metálica – Longa Cal. Maior ESP/FBTE S/D/M/V SIM 

13 Silhueta Metálica – Longa Cal. Menor ESP/FBTE S/M/D/V SIM 

14 Silhueta Metálica – Curta Cal. Maior ESP/FBTE S/D/M/V SIM 

15 Silhueta Metálica – Curta Cal. Menor ESP/FBTE S/D/M/V SIM 
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LEGENDA: 

 

Jv – Juvenil  

Jr – Júnior 

S – Sênior 

M – Máster 

V - Veterano         

D – Damas 

PA – Para-atleta       

R – Revólver 

P – Pistola  

U – Categoria Única 

 

 

6 – ATIRADORES DAS EQUIPES 

 

   O atirador que iniciar o campeonato, participando de pelo menos uma prova e 

já estiver inscrito em um clube, poderá mudar de filiação durante o campeonato, entretanto seus 

pontos não contarão para a nova equipe a partir de sua mudança.     

O atirador que não for inscrito em nenhum clube de Tiro, filiado à FBTE, 

poderá se inscrever em um clube durante o campeonato e seus pontos passarão a contar para a 

equipe daquele clube. 

 

   A exclusão de um atirador de um clube de tiro poderá ser solicitada durante a 

realização do campeonato, pelo próprio atirador ou pelo clube, desde que os resultados do referido 

atirador nas provas subsequentes não mais sejam computadas para a equipe daquele clube. 

 

   A FBTE só passará a considerar um atirador vinculado a um Clube, para efeito 

de Campeonato, quando receber a relação com os nomes dos atiradores assinada pelo presidente 

do clube ou representante legal antes do início do Campeonato de Equipe. 

 

7 - DESEMPATES DO CAMPEONATO INDIVIDUAL 

 

   Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelo melhor 

resultado de cada atirador empatado, persistindo o empate pelo segundo melhor, e assim 

sucessivamente até a nona prova. Caso persista o empate, a premiação será para os dois. 

 

8 - DESEMPATES DO CAMPEONATO DE EQUIPE 

 

   Em caso de empate na classificação do Campeonato das Equipes, o 

desempate será feito pela apuração do maior número de primeiros lugares do campeonato 

individual dos atiradores das equipes, em todas as provas válidas do campeonato de equipes, e 

assim sucessivamente (segundos lugares, terceiros lugares, etc.). 

 

 

 

 

9 – DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS 

 

   Os resultados serão conhecidos em até 24 (Vinte e quatro) horas após o 

término das provas. Os resultados dos campeonatos individuais e de equipes serão divulgados na 

página da Federação pela secretaria, após a homologação dos Diretores Técnicos. 

 



 

7 

 

 

   O resultado final do campeonato, bem como, os recordistas e mestres 

atiradores serão divulgados no máximo 15 dias após a realização da última prova do calendário da 

FBTE. 

 

 

10 – PREMIAÇÃO/PROVAS/CAMPEONATOS/MESTRE ATIRADOR E RECORDISTA. 

PREMIÇÃO PARA OS CLASSIFICADOS NAS PROVAS DO CAMPEONATO DA FBTE. 

    

Os três atletas com a maior pontuação do dia independentemente de categoria, 

serão premiados com medalhas de 1º, 2º e 3º lugar nas provas do calendário desde que: 

 

➢ Obtenha pontuação mínima de 50% (Provas Especiais) e de 80% (Provas ISSF) do total da 

prova. 

➢ Participação mínima de 04 (quatro) atiradores de qualquer faixa etária para premiar até o 

3º colocado e assim sucessivamente; 

➢ A categoria Juvenil como incentivo será premiada independente do nº de atiradores 

participantes. 

➢ A distribuição de medalhas ficará a critério da Supervisão da prova.  

 

 

PREMIAÇÃO PARA OS CLASSIFICADOS NA FINAL CAMPEONATO DA FBTE 

 

Todos os atiradores da FBTE serão premiados conforme sua categoria com 

Troféus, Medalhas ou Certificados de Campeões, vice-campeões, 3º colocado, Mestre Atirador e 

Recordista no Campeonato Individual da FBTE. 

         O atleta será classificado para premiação conforme os critérios abaixo: 

 

• Participação mínima conforme tabela deste regulamento; (Item 3) 

• Em dia com as obrigações financeiras 

• Não está respondendo a nenhuma infração disciplinar 

• Resultados incluídos nas súmulas e no sistema da FBTE 

 

 

11 – RECURSOS 

 

   Os recursos sobre os resultados das provas serão definidos nos regulamentos 

respectivos, não podendo ultrapassar, 3 (três) dias úteis da realização da prova e para tal o atleta 

deverá recolher o valor de duas inscrições da prova a ser verificada, havendo razão do atleta o 

valor será devolvido ao mesmo.  

   Os recursos sobre a apuração final dos campeonatos individual e por equipes 

deverão ser apresentados até 3 (três) dias após a divulgação dos resultados. 

 

 

12 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

    

É obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) 

pelos atletas e bandeira de segurança na cor laranja ou vermelha (safety flag) nas armas 

em todas as provas da FBTE quer sejam de campeonatos, amistosas ou comemorativas 

abertas ao público. 
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Os casos omissos nesse regulamento serão dirimidos pela Administração da 

FBTE (Diretoria Técnica, Conselho Deliberativo e Presidência). 

 

 

 

                                Brasília-DF, 03 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

Túlio Alves Ferreira 
Dir. Técnico - ISSF 

 

 

 

 

Ariel Ricco 
Dir. Técnico – Nacionais e Internacionais 

 

 

 

 

 

José de Anchieta Jerônimo 

Presidente 


