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REGULAMENTO DESPORTIVO 2020 DO CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE 

  

1º) Em 2020 ocorrerão competições nas seguintes modalidades: 

 

I. IPSC Handgun; 

 

II. IHMSA; e  

 

III. Trap Americano Single.  

  

2º) O Campeonato Interno de IPSC de 2020 do CTRV obedecerá às seguintes diretrizes: 

 

a) Serão 05 (cinco) provas no decorrer do ano, nas datas constantes do anexo Calendário 

Desportivo 2020, sendo possível 01 (um) descarte; 

 

b) O valor da taxa de inscrição online antecipada (até a quinta-feira que antecede à prova 

pelo site) é de R$ 60,00 (sessenta reais), estando isentos do pagamento aqueles que se 

enquadrarem nas categorias Super Sênior, Júnior e Damas; 

 

c) Será possível realizar a inscrição presencial na hora da prova, até, no máximo, a 

realização do primeiro disparo, contudo, a taxa de inscrição neste caso será de R$ 80,00 

(oitenta reais) para sócios de R$ 90,00 (noventa reais) para convidados, não havendo, 

contudo, isenção para as categorias Super Sênior, Júnior e Damas; 

 

d) O horário de início de todas as provas será às 14h:00min, sendo que o Atirador que 

eventualmente vier a chegar atrasado poderá participar da prova, contudo, 

acompanhará o Squad ao qual foi previamente designado, “zerando” as pistas 

eventualmente já concluídas pelo mesmo; 

 

e) Todas as etapas contarão com 06 (seis) pistas, obedecendo a proporção 3-2-1 do 

Regulamento Geral da IPSC (Regra 1.2.1.4); 

 

f) Os projetos e montagens das pistas de cada etapa, bem como a condução completa da 

prova (arbitragem, lançamento de resultados, preparação de insumos e materiais, etc.) 

será de responsabilidade da equipe de Atiradores previamente designada para tanto, 

conforme Escala de Serviço em Anexo, os quais deverão repassar os Diretor de IPSC o 

Briefing de todas as pistas até, no máximo, a quinta-feira que antecede a prova; 

 

g) Aquele Atirador que for escalado, porém, não comparecer para desempenhar a função 

que lhe foi atribuída, ou, ainda, comparecendo, não desempenhar o papel de maneira 

satisfatória, será penalizado com uma multa pecuniária equivalente a R$ 500,00 
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(quinhentos reais), que deverá ser paga até, no máximo, a sexta-feira imediatamente 

posterior à realização da Etapa em questão, sob pena de protesto cambial, e demais 

providências aplicáveis; 

 

h) Considera-se não satisfatória a prova que não obedecer ao item “e”, sendo que, neste 

caso, todos os Atiradores escalados para a Etapa serão penalizados com 50% (cinquenta 

por cento) do valor da multa estabelecida no item “g”; 

 

i) Não será permitida a montagem de pistas para as Etapas do Campeonato Interno de 

IPSC 2020 do CTRV nos estandes que contam com delimitações de caminho fixos (muros 

de placas), sendo considerada não satisfatória a prova para os fins do item “g”, e 

igualmente aplicada a penalidade de 50% (cinquenta por cento) da multa prevista no 

item “h”;  

  

3º) O Campeonato Interno de IHMSA de 2020 do CTRV obedecerá às seguintes diretrizes: 

 

a) Serão 05 (cinco) provas no decorrer do ano, nas datas constantes do anexo Calendário 

Desportivo 2020, sendo possível 01 (um) descarte; 

 

b) O valor da taxa de inscrição online antecipada (até a quinta-feira que antecede à prova 

pelo site) é de R$ 60,00 (sessenta reais) para a primeira arma, e R$ 10,00 (dez reais) para 

as demais, estando isentos do pagamento aqueles que se enquadrarem nas categorias 

Super Sênior, Júnior e Damas; 

 

c) Não será possível realizar a inscrição presencial na hora da prova, somente inscrições 

online serão permitidas; 

 

d) O horário de início de todas as provas será às 14h:00min, havendo, todavia, uma 

tolerância de comparecimento ao estande de, no máximo, 01 (uma) hora, a partir de 

quando não mais poderá o Atirador participar da prova; 

 

e) Será designada uma equipe de Atiradores para auxiliar na condução da prova 

(arbitragem, lançamento de resultados, preparação de insumos e materiais, etc.), 

conforme Escala de Serviço em Anexo; 

 

f) Aquele Atirador que for escalado, porém, não comparecer para desempenhar a função 

que lhe foi atribuída, ou, ainda, comparecendo, não desempenhar o papel de maneira 

satisfatória, será penalizado com uma multa pecuniária equivalente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), que deverá ser paga até, no máximo, a sexta-feira imediatamente 

posterior à realização da Etapa em questão, sob pena de protesto cambial, e demais 

providências aplicáveis; 
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4º) O Campeonato Interno de TRAP Americano Single de 2020 do CTRV obedecerá às seguintes 

diretrizes: 

 

a) Serão 09 (nove) provas no decorrer do ano, nas datas constantes do anexo Calendário 

Desportivo 2020, sendo possível 04 (quatro) descartes; 

 

b) O valor da taxa de inscrição online antecipada (até a quinta-feira que antecede à prova 

pelo site) é de R$ 60,00 (sessenta reais), estando isentos do pagamento aqueles que se 

enquadrarem nas categorias Super Sênior, Júnior e Damas; 

 

c) Será possível realizar a inscrição presencial na hora da prova, até, no máximo, a 

realização do primeiro disparo, contudo, a taxa de inscrição neste caso será de R$ 80,00 

(oitenta reais) para sócios e de R$ 90,00 (noventa reais) para convidados, não havendo, 

ainda, isenção para as categorias Super Sênior, Júnior e Damas; 

 

d) Além da Taxa de Inscrição, o atirador(a) arcará, ainda, com os custos das séries de 

pratos, 4 séries no total, totalizando um custo de R$ 80,00 (oitenta reais) a ser acrescido 

nos itens “b” ou “c”; 

 

e) As provas internas passaram a contar com 100 (cem) disparos; 

 

f) Os atiradores deveram começar e terminar atirando juntos, não será permitido durante 

a competição a mudança dos atiradores que compõe uma esquadra. 

 

g) O horário de início de todas as provas será às 14h:00min, havendo, todavia, uma 

tolerância de comparecimento ao estande de, no máximo, 01 (uma) hora, a partir de 

quando não mais poderá o Atirador participar da prova; 

 

h) Será designada uma equipe de Atiradores para auxiliar na condução da prova 

(arbitragem, lançamento de resultados, preparação de insumos e materiais, etc.), 

conforme Escala de Serviço em Anexo; 

 

i) Aquele Atirador que for escalado, porém, não comparecer para desempenhar a função 

que lhe foi atribuída, ou, ainda, comparecendo, não desempenhar o papel de maneira 

satisfatória, será penalizado com uma multa pecuniária equivalente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), que deverá ser paga até, no máximo, a sexta-feira imediatamente 

posterior à realização da Etapa em questão, sob pena de protesto cambial, e demais 

providências aplicáveis;  

 

5º) Toda e qualquer controvérsia e/ou divergência eventualmente surgida da interpretação 

das normas aqui estabelecidas serão resolvidas pelos respectivo Diretor de Modalidade, que 

é a autoridade máxima sobre os temas, em decisão soberana e irrecorrível;  
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6º) Caberá também aos respectivos Diretores de Modalidade a avaliação do desempenho 

satisfatório dos Atiradores escalados para o auxílio na condução das provas, igualmente em 

decisão soberana e irrecorrível;  

 

7º) Treinos em dias de provas 

  

a) Em dias de provas de IHMSA poderão ocorrer treinos de IPSC e TRAP; 

 

b) Em dias de prova de TRAP poderão ocorrer treinos de IHMSA e IPSC; 

 

c) Em dias de prova de IPSC fica impedido os treinos de IHMSA e TRAP; 

 

OBS: Os treinos de IPSC, tratados nos itens “a” e “b” poderão ocorrer somente nas duas 

primeiras pistas. 

 


