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REGULAMENTO 2019
TORNEIO INTERCLUBES REALIZA SIG SAUER
O TORNEIO INTERCLUBES REALIZA SIG SAUER é formado pela associação de
Entidades de Tiro Esportivo, legalmente constituídas que visam promover competições em
âmbito Nacional, observando todas as normas vigentes do Exército Brasileiro - EB,
especialmente as contidas na Portaria nº 51 – COLOG de 08 de Setembro de 2015.

PARCERIA INSTITUCIONAL
A empresa Realiza Imports, representante Sig Sauer no Brasil para área comercial,
com o objetivo de fomentarem à prática do Tiro Esportivo, apoia e organiza o TORNEIO
INTERCLUBES REALIZA SIG SAUER.
A parceria institucional consiste na plena cessão ao direito de uso de suas marcas,
assim como o direito a exploração dos objetos, bens e coisas de propriedade material e
imaterial.

I - Finalidade
Estabelecer normas de conduta para o desenvolvimento do TORNEIO INTERCLUBES REALIZA SIG
SAUER - 2019.
II - Objetivo
Fomentar o Desenvolvimento do Esporte através de competições realizadas pelo sistema de Provas
On-Line e Presenciais.

III – Entidades Participantes
• Taxa de Adesão – Novas Entidades: R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais).

a) Dos Delegados
Cada Entidade participante indicará um responsável técnico perante a Organização.
São Deveres Institucionais dos Delegados:
1. Organizar as provas e observar rigorosamente todas as normas deste Regulamento,
acatando fielmente as determinações da Organização;
2. Gerenciar o sistema – Site;
3. Orientar seus auxiliares e atletas, zelando pelo bom e regular desenvolvimento dos
trabalhos;
4. Disciplinar e advertir os atletas quando necessário;
5. Notificar a Organização através de Relatório de Não Conformidade Técnica, sobre
eventuais irregularidades ou fatos atípicos ocorridos no desenvolvimento dos trabalhos
através do endereço eletrônico: contato@torneiosig.com.br
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b) Das Entidades de Tiro Esportivo Sediadoras
1. Fornecer a estrutura básica necessária para que todas as normas constantes neste
Regulamento, sejam fielmente cumpridas, possibilitando assim o sucesso do Torneio;
2. Disponibilizar durante todo o Torneio o presente Regulamento para consulta dos
integrantes da organização ou dos atletas participantes;
3. Prezar pela segurança do local e cumprimento fiel de todas as normas de segurança;
4. Armazenar todos os alvos utilizados para futura conferência, se assim se fizer
necessário, até 60 dias após o final do torneio.
5. Fornecer toda a documentação necessária e obrigatória para credenciamento junto ao
referido torneio, sendo os que abaixo seguem elencados:
a. Ficha de Cadastro completa preenchida e assinada pelo representante legal da
Entidade de Tiro Desportivo;
b. Certificado de Registro junto ao Exército Brasileiro, dentro de sua validade e
com a atividade de Uso Desportivo – Associação de Tiro nele apostilado;
c. Licença de Funcionamento da Prefeitura ou do Estado se isso se fizer
necessário na localidade;
d. Autorizações de funcionamento dos Órgãos Reguladores, se assim se fizerem
necessários para o regular funcionamento da Entidade;
e. Fotos de sua sede social bem como da linha de tiro.
6. Possuir pista de tiro de ao menos 10 metros;
7. Possuir bancada de apoio para todos os atletas participantes no momento dos disparos;
8. Possuir timer para aferir medições no momento da competição;
9. Controlar as inscrições dos atletas participantes, pagamentos de inscrições, inclusive a
conferência dos documentos dos mesmos e de seus respectivos equipamentos.
10. Afixar materiais gráficos de divulgação do torneio, bem como das marcas parceiras em
suas dependências, mediante orientação da organização.
11. Disponibilizar 1(um) RO e ao menos 1(um) fiscal de prova para cada 3 atletas
participantes por série de disparos.
IV – Atletas Participantes

São Deveres dos Atletas Participantes:
1. Ser um Atirador Desportivo credenciado junto ao Exército Brasileiro e com o
Certificado de Registro dentro de sua validade;
2. Estar munido de todos os documentos dos quais a legislação bélica vigente,
preconize para a pratica do esporte, bem como posse e transporte de seus
equipamentos, inclusive o armamento;
3. Observar e cumprir rigorosamente todas as normas e exigências legais impostas
pelo Exército Brasileiro – EB;
4. Apresentar toda a documentação pessoal e dos respectivos equipamentos;
5. Observar e cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e as condutas
pertinentes à prática do Tiro Esportivo;
6. Tratar com respeito, zelo e cordialidade todos os Atletas, Delegados e os
Organizadores das Provas;
7. Observar e cumprir rigorosamente todas as instruções deste Regulamento;
8. Atender a todas as orientações dos Delegados, Fiscais de Provas, Árbitros e Membros
da Organização, sob pena de sofrer advertência verbal, invalidade dos resultados,
desclassificação da prova ou expulsão do Campeonato;
9. Notificar possíveis irregularidade a Organização: contato@torneiosig.com.br
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V – Calendário
I TORNEIO INTERCLUBES REALIZA SIG SAUER - 2019 será composto por 6 (seis) eventos:
•

4 (quatro) etapas ofertadas na Modalidade Expressa (On-Line)

•

2 (dua) etapas ofertadas na Modalidade Presencial

MÊS

MODALIDADE

DATA

JULHO

1º Etapa Expressa – Modalidade ONLINE

13 e 14/07

AGOSTO

2º Etapa Expressa – Modalidade ONLINE

10 e 11/08

SETEMBRO

3º Etapa Expressa – Modalidade ONLINE

14 e 15/09

OUTUBRO

4º Etapa Expressa – Modalidade ONLINE

12 e 13/10

NOVEMBRO

5º Etapa Presencial – Modalidade Regional

02 e 03/11

DEZEMBRO

6ª Etapa Presencial – Modalidade Nacional 29/11, 30/11
- Evento de Entrega de Premiação
e 01/12

a) As provas serão realizadas aos Sábados e Domingos, das 8h00 AM até às 18h00 PM, com
exceção da 6ª Etapa da qual permitirá uma programação diferente.
b) É facultado a Entidade realizar as provas das Etapas Expressas em somente um dos dois dias.
c) Os resultados deverão ser inseridos no site até às 22:00 horas da terça-feira subsequente ao
término das provas, sob pena de invalidade absoluta.
d) Qualquer impedimento de ordem técnica que afete os lançamentos dos resultados deverá ser
informado imediatamente à Organização do Campeonato.

VI – Ranking de Premiação e Regras de Classificação
a) RANKING DE PREMIAÇÃO: serão considerados os 3 (três) melhores resultados das
Etapas Expressas acrescido do resultado da 6ª Etapa que possui “Peso 2 (dois)”.
b) PARAMETRIZAÇÃO PARA CATEGORIA: Os resultados obtidos nas 2 (duas) primeiras Etapas
Expressas da qual participar, sofrerão uma média aritmética para estabelecer qual categoria o atirador
estará vinculado.
•

•

Não será permitida o Downgrade, devendo o atirador competir na
categoria da qual foi parametrizado até o final do torneio e em todas as
Etapas das quais participar.
Dessa forma, todos os atletas, irão competir nas 2 (duas) primeiras
etapas na Categoria B, até que ocorra a parametrização para demais.
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VII – Interposição dos Recursos e Resultados Oficiais
O atleta poderá ao seu critério, interpor recurso, quando se sentir prejudicado, em
detrimento de algum fator relativo à decorrência da prova, ou à aferição dos resultados:
a) O recurso obrigatoriamente será diretamente ao endereço eletrônico da
organização no prazo previsto: contato@torneiosig.com.br
b) O recurso será julgado pelo órgão colegiado por maioria simples;
c) A organização terá até 48 horas para se manifestar sobre o recurso, proferindo o
julgamento final;
d) O recurso, obrigatoriamente deverá ser amparado com os seguintes objetos: cópias dos
alvos, qualificação da parte, narrativa dos fatos, apontar as possíveis irregularidades e o seu
amparo legal;
e) O recurso impreterivelmente deverá ser interposto até às 22:00 horas da quarta-feira
subsequente ao lançamento dos resultados da etapa, sob pena de invalidade;
f) O juízo de admissibilidade do recurso fica condicionado ao pagamento da “Taxa Recursal”, no
valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais), que deverá ser recolhido pelo atleta através do clube do qual
sediou a etapa ou diretamente a organização mediante envio de boleto ao atleta, sob pena de
inadmissibilidade do recurso;
g) Se o recurso for procedente “deferido” o valor da Taxa Recursal será restituído ao Atleta;
h) Se o recurso for improcedente “indeferido” o valor da Taxa Recursal será revertido em
favor do “Fundo de Administração”;
i) Diante da inobservância de algum dos procedimentos descritos acima o recurso será
indeferido, sendo rejeitado e anulado de plano;
j) Diante da interposição de recursos todos os resultados ficam suspensos;
f) l) Os resultados são considerados definitivos e oficiais somente após a homologação da etapa.
VIII – Modalidades
1) PISTOLA - MIRA ABERTA - 10 METROS
Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.
Arma: posição de segurança em 45º.
1 Alvo com duas zonas pontuáveis (região superior (cabeça) e central (tórax)).
Tempo: À VARIAR PELA CATEGORIA
20 Disparos no total – Serão divididos em 4 séries de 5 (cinco) disparos cada uma.
Sendo obrigatório 15 (quinze) na porção central da silhueta (tórax) e o 5 (cinco) demais
de forma livre.
A arma deverá possuir cano de até 5” polegadas
Permitido somente o uso dos calibres superiores ao .380ACP
Categorias: Grand Master, Master, A e B
Categoria Grand Master Categoria Master
Pontuação
Tempo das Séries
Premiação

Categoria A Categoria B

191 a 205

175 a 190,99

5 segundos

7 segundos

12 segundos 18 segundos

Pistola Sig Sauer P320
X-Five

Pistola P320
M17

Pistola P320 Pistola P320
Full Size
Compact
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2) REVÓLVER - MIRA ABERTA - 10 METROS
Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.
Arma: posição de segurança em 45º.
1 Alvo com duas zonas pontuáveis (região superior (cabeça) e central (tórax)).
Tempo: À VARIAR PELA CATEGORIA
20 Disparos no total – Serão divididos em 4 séries de 5 (cinco) disparos cada uma.
Sendo obrigatório 15 (quinze) disparos na porção central da silhueta (tórax) e o 5 (cinco)
demais disparos de forma livre.
A arma deverá possuir cano de até 6,5” polegadas
Permitido somente o uso dos calibres superiores ao .38
Categorias: Grand Master, Master, A e B
Categoria Grand Master Categoria Master
Pontuação

161 a 174,99 Até 160,99

191 a 205

175 a 190,99

5 segundos

7 segundos

12 segundos 18 segundos

Pistola Sig Sauer P320
X-Five

Pistola P320
M17

Pistola P320 Pistola P320
Full Size
Compact

Tempo das Séries
Premiação

Categoria A Categoria B

Critério de Desempate – 5ª e 6ª Etapa Presencial:
a) Será realizado um desempate direto com mais série de 5 (cinco) disparos e com tempo dentro da
categoria da qual integra, ocorrendo até que ocorra uma diferença de pontuação, vencendo o
maior pontuador.
• Sistema de Pontos:
Em ambas as modalidade serão atribuídos os seguintes valores:

Alvo
Valor Atribuído

X
10

10,5
10,5

10 9,5 9 8,5 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10 8,5 9 8,5 8 7 6 5 4 3 2 1 0

A contagem dos pontos se dará por simples somatória aritmética.
Importante: Se o disparo adentrar “beliscar” o perímetro da linha, ainda que não a tenha
rompido totalmente obrigatoriamente contar-se-á o ponto maior.
a) Todas as provas ofertadas nas modalidades deverão utilizar alvos fornecidos pela
organização.
X – Repasse
a) O repasse deverá ser efetuado até o 5º dia útil subsequente ao término da etapa.
b) A inobservância do prazo estabelecido acarretará em multa de 20 %.
c) Tal repasse se dará através de boleto bancário.
d) O Clube que não efetuar o Repasse será excluído do Campeonato.
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Valor do Repasse:
a) TODAS AS MODALIDADES: R$ 34,00

XI – Inscrições
Valor das Inscrições:
MODALIDADE
PRECISÃO – TODAS AS MODALIDADES

VALOR
R$ 62,00

Os valores das inscrições obrigatoriamente deverão ser cobrados em sua totalidade, conforme
descrito no presente regulamento, sendo proibido a cobrança de qualquer taxa adicional.
• As inscrições são de responsabilidade dos atletas e deverão ser efetuadas pelo site.
XII – Desenvolvimento das Provas
Sobre os Comandos nas Provas:
Os comandos nas provas de precisão deverão obedecer a este padrão:
1-) Senhores atiradores aos seus postos. Iniciaremos as provas em 5 minutos.
- A critério do Árbitro de prova, o tempo poderá ser prorrogado para sanar eventuais problemas.
2-) Senhores atiradores, possuem 1 minuto para fazer visada e acionamento de gatilho à
seco.
3-) Carregar e ficar pronto.
- Todas as armas deverão iniciar com somente 5 munições no carregador ou tambor;
4-) Tempo da primeira série “de acordo com a categoria”.
5- )Todos prontos?
6-) Atenção! Ao meu comando.
7-) Em Prova: – “Fogo”.
- Deverá ser repetido a cada
série.

8-) Fim de Prova! Armas abertas sobre as bancadas! Não mexam nos
equipamentos! Pista Fria!
Sobre Os Alvos:
•

Alvo Avariado:

Se no decurso da prova, o alvo cair ou soltar, o atleta deverá comunicar imediatamente o juiz
de prova.
A prova não será interrompida e prosseguirá normalmente para os demais participantes.
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O atleta será restituído com um novo alvo, colocado a sua disposição, na série subsequente e
praticando novamente a série da qual fora prejudicado, sem custas adicionais.
•

Alvo Com Mais Disparos Do Que o Permitido:

Se no ato da contagem dos pontos, o juiz de prova observar a existência de mais disparos do
que o permitido, deverá ser descontado 10 pontos.
•

Alvo Com Disparos Cruzados:

Se no decurso da prova o atleta observar um disparo em seu alvo, que não tenha sido
efetuado por ele, deverá imediatamente comunicar o juiz de prova.
A prova não será interrompida e prosseguirá normalmente para os demais participantes.
O juiz de prova irá verificar se tal queixa procede.
Caso seja pertinente, o atleta será restituído com um novo alvo, colocado a sua
disposição, na série subsequente e praticando novamente a série da qual fora
prejudicado, sem custas adicionais.
O juiz de prova, obrigatoriamente deverá orientar os demais atletas participantes do
evento para que o fato não ocorra novamente.
•

Técnicas Para Aferimento dos Alvos:

1-) Primeiramente, conte os disparos contidos no alvo e veja se as quantidades estão
corretas de acordo com a modalidade;
2-) Depois:
Se houver disparos duvidosos próximos à linha, coloque o Score Plug “Calibrador”
e verifique a pontuação exata, pegue uma caneta, puxe uma seta e indique ao lado o
valor atribuído;
Se houver agrupamentos com mais de um disparo, pegue uma caneta, puxe uma
seta e atribua ao lado a quantidade de disparos e a pontuação;
3-) Após solucionar todos as etapas anteriores inicie o processo de contagem dos
pontos;
Se no decorrer do aferimento, o Centro Olímpico tiver muitos disparos agrupados,
uns sobre os outros, dificultando a leitura, recomenda-se colocar um alvo virgem “novo”
por baixo, utilizando-o como referência.

- Finalize marcando no canto superior a pontuação, assinando a súmula na
presença do atleta e mais uma testemunha, onde o atleta também deverá
assinar.
•

Armazenamento dos Alvos:

Os alvos obrigatoriamente deverão ser armazenados até 60diasdaúltimaetapado
torneiogeral.
A Organização aleatoriamente poderá solicitar os alvos para simples conferência.
•

Suporte e Altura dos Alvos:
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Os alvos obrigatoriamente deverão seguir o padrão da ISSF – International Shooting Sport
Federation.
Segundo a norma internacional, os alvos obrigatoriamente deverão ter suas alturas fixadas
entre 1.40 metros a 1.50 metros, considerando a distância do nível do solo (pé do atleta) até
o centro do alvo.
Site: http://www.issf-sports.org/
Regulamento: http://www.issf-sports.org/documents/rules/2017/ISSFRuleBook20171stPrintV1.1-ENG.pdf

•

É Obrigatório:

O uso de equipamentos de segurança.
•

É Expressamente Proibido:

A presença de pessoas estranhas às provas nos boxes e postos de tiro;
O uso de equipamentos estranhos à competição;
Comunicar-se em voz alta, com o juiz, árbitro, fiscal de prova, ou demais participantes do
evento;
Circular nas Dependências do clube com as armas à mostra ou fora do coldre; - os
equipamentos obrigatoriamente deverão ser transportados dentro de maletas, estojos
fechados ou coldreadas;
O uso de bebidas alcoólicas nas áreas de tiros;
O consumo de bebidas alcoólicas, por parte dos atletas, antes e durante as provas;
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Deverá ser desclassificado o atleta que:

Proceder com quebra de ângulo de 90º;
Deixar o armamento tocar ao solo estando municiada (cair);
Permanecer com dedo no gatilho antes do comando;
Permanecer com armas de ação simples, destravadas, quando municiadas, antes do
comando;
Atleta que praticar qualquer conduta anti desportiva, seja com demais atletas,
organizadores, fiscais de prova, Range Officers e/ou qualquer presente ao local do evento;
Manipular arma de fogo, fora da área de segurança demarcada;
Descumprir o procedimento padrão, após o comando de “Pista Fria” (tocar no armamento
ou em qualquer parte do mesmo durante o comando, inclusive carregadores);
Efetuar disparo acidental;
Efetuar algum disparo que atinja competidor à menos de 3 metros;

XIII – Documentação
a) Somente poderão participar os atletas que estiverem em posse da documentação obrigatória:
Certificado de Registro – CR e Guia de Tráfego – GT;
b) As autoridades que possuam Porte Funcional de Arma de Fogo não necessitam dos
documentos contidos no parágrafo anterior;
c) Menores de idade somente poderão participar nas modalidades que empreguem o uso de
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Armas de Fogo mediante Autorização Judicial; - sendo obrigatório o acompanhamento dos pais
ou responsável durante as provas.
d) A fiscalização será de responsabilidade exclusiva dos clubes
XIV - Equipamentos, Características Técnicas e Acessórios
As características técnicas dos equipamentos serão aferidas com base nas informações técnicas,
emitidas no catálogo do produto fornecido pelo fabricante.
É Expressamente Proibido:
O uso de armas olímpicas: são consideradas armas olímpicas aquelas que na atualidade estejam
em pleno uso ou que possuam acessórios típicos de equipamentos olímpicos;
O uso dos seguintes acessórios: a) freio de boca ou contrapeso de cano; b) bandoleira; c) luva de
tiro; d) botas de tiro; e) jaqueta de tiro; f) apoio do rosto ajustável ou elevador do apoio do rosto;
g) prolongador do cano;
O uso de dióptro e lunetas ou qualquer sistema de pontaria que altere as características originais
das armas; ou que não sejam constituídos de alça, massa e túnel de mira;

O uso de “Grip ou Pistol Grip” envolventes ou com apoio de empunhadura saliente;
O uso de qualquer artefato visando à manipulação dos resultados;
XV – Sorteio e Premiação
Os atletas serão condecorados com medalhas em todas as etapas:
a)
b)

Medalha de Premiação: 1º ao 5º classificado na somatória de todas as etapas.
Medalha de Participação: 6º ao 10º classificado na somatória de todas as etapas.
Entrega da Premiação:

Os prêmios serão entregues na Festa de Premiação.
A presença dos atletas é obrigatória para a retirada dos prêmios.
Os prêmios não retirados serão revertidos em favor do Fundo de Administração.
A organização da Festa de Premiação é de responsabilidade da Comissão Estadual e será custeada
mediante taxa de adesão.
IMPORTANTE: Obrigatoriamente cada clube deverá enviar um representante para a festa de Premiação.

XVII – Regras Específicas para a 5ª Etapa Presencial
A 5ª Etapa ocorrerá de forma simultânea em todas as regiões onde tenha
clube participante no torneio.
Para cada Região haverá somente 1 (um) clube sediando a referida Etapa.
A habilitação do Clube se dará mediante escolha da organização.
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Todas as entidades interessadas poderão participar do pleito.

XIII - Disposições Finais e Transitórias
O presente regulamento é de observância obrigatória e será aplicado integralmente.
Cada Clube deverá manter um regulamento impresso para eventual consulta durante as provas.
Diante de algum fato superveniente não amparado pelo regulamento, a Organização decidirá
pautando-se na boa fé objetiva e nos princípios gerais do esporte.
• O Clube poderá ser advertido, suspenso, ou expulso do Campeonato, mediante a prática de
ação, omissão, fraude ou dolo, que atente contra o regular desenvolvimento do Campeonato.
• O Atleta poderá ser advertido, suspenso, ou expulso do Campeonato, mediante a prática de
ação, omissão, fraude ou dolo, que atente contra o regular desenvolvimento do Campeonato.
• A organização executará atos fiscalizatórios de natureza inopinada tais como diligências e
vistorias.
A Organização agradece o voto de confiança e deseja a todos os atletas um excelente Torneio.

I TORNEIO INTERCLUBES REALIZA SIG SAUER – 2019

Críticas e Sugestões:
contato@torneiosig.com.br
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