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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 01/2017 DO CLUBE 

DE TIRO DE RIO VERDE 

 

O Presidente do Clube de Tiro de Rio Verde, no uso de suas atribuições, 

e na forma do artigo 8º da 2ª Alteração e Consolidação do Estatuto Social do 

Clube de Tiro de Rio Verde, aprova as seguintes diretrizes, a serem seguidas 

quanto ao desenvolvimento das atividades desportivas internas do Clube de Tiro 

de Rio Verde na temporada 2017: 

 

Artigo 1º: As competições desportivas internas realizadas pelo CTRV no 

ano de 2017 deverão obedecer os critérios estabelecidos nesta Resolução, 

especialmente com relação à classificação e premiação. 

 

Artigo 2º: O CTRV organizará em 2017 as seguintes competições 

internas entre seus associados: 

I – IPSC; 

II – IHMSA; 

III – Desafio do Aço; 

IV – SR 

V – NRA 

VI – TRP; e 

VII – Trap Americano Single;  

 

CAPÍTULO I 

IPSC – INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION 

 

Artigo 3º: A competição interna de IPSC, que será realizada somente na 

modalidade Handgun, consistirá em 07 (sete) etapas, distribuídas durante todo 

o ano de 2017, de acordo com as datas definidas pela respectiva Diretoria 

Esportiva, nos termos do artigo 17, IV da 2ª Alteração e Consolidação do Estatuto 

Social do Clube de Tiro de Rio Verde, consoante calendário em anexo. 
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Parágrafo Único: O horário de início da prova será, ordinariamente, às 

14h:00min das datas definidas no calendário em anexo para a sua realização, 

salvo motivo de força maior, sendo imprescindível a presença dos inscritos para 

a Etapa no Estande de Tiro neste horário, sob pena de terem os scores zerados 

das pistas já concluídas após sua chegada, não havendo, inclusive, restituição 

e/ou compensação posterior da taxa de inscrição paga em caso de ausência, 

mesmo que justificada. 

 

Artigo 4º: Para fins de Classificação Geral 2017, serão considerados os 

05 (cinco) melhores resultados/participações de cada atirador. 

Parágrafo Primeiro: A 5ª Etapa CTRV de IPSC será realizada em 

conjunto com a Federação de Tiro Prático de Goiás – FTPGO, nas datas 

prováveis de 12/08 e 13/08, e valerá para a 3ª Etapa do Campeonato Goiano de 

IPSC 2017, além de assumir o chamado “Peso 02” para fins de Classificação 

Geral Interna de 2017, não podendo ser considerada como um dos 02 (dois) 

descartes permitidos pelo caput. 

Parágrafo Segundo: Cada divisão de categoria será considerada de 

forma separada para fins de classificação. 

 

Artigo 5º: Serão seguidos todos os parâmetros e diretrizes atinentes ao 

regulamento aprovado pela Federação de Tiro Prático de Goiás – FTPGO, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br>, inclusive com relação às regras de montagens de 

pistas, regras de divisão de categoria, regras de segurança, critérios de 

pontuação, critérios de penalidades e desqualificação, e todas as demais. 

Parágrafo Único: Todas as pistas das 06 (seis) etapas que serão 

realizadas exclusivamente pelo CTRV (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, e 7ª) serão definidas e 

designadas previamente pela respectiva Diretoria Esportiva, e os projetos de 

montagem serão divulgados no site do CTRV, e via e-mail, devendo ser seguidos 

pelos responsáveis pela montagem e organização das provas. 

 

Artigo 6º: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá na data da confraternização de 

encerramento da temporada 2017, conforme calendário em anexo. 
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CAPÍTULO II 

IHMSA – INTERNATIONAL HANDGUN METALLIC SILHOUETTE 

ASSOCIATION 

 

Artigo 7º: A competição interna de IHMSA, consistirá em 05 (cinco) 

etapas, distribuídas durante todo o ano de 2017, de acordo com as datas 

definidas pela respectiva Diretoria Esportiva, nos termos do artigo 17, IV da 2ª 

Alteração e Consolidação do Estatuto Social do Clube de Tiro de Rio Verde, 

consoante calendário em anexo. 

Parágrafo Único: O horário de início da prova será, ordinariamente, às 

14h:00min das datas definidas no calendário em anexo para a sua realização, 

salvo motivo de força maior, sendo imprescindível a presença dos inscritos para 

a Etapa no Estande de Tiro, com tolerância máxima de 01 (uma) hora, após a 

qual não será permitida a participação, não havendo, inclusive, restituição e/ou 

compensação posterior da taxa de inscrição paga. 

 

Artigo 8º: Para fins de Classificação Geral 2017, serão considerados os 

04 (quatro) melhores resultados/participações de cada Atirador. 

Parágrafo Único: Cada divisão de categoria será considerada de forma 

separada para fins de classificação. 

 

Artigo 9º: Serão seguidos todos os parâmetros e diretrizes atinentes ao 

regulamento aprovado pela Federação de Tiro Prático de Goiás – FTPGO, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br>, inclusive com relação às regras de divisão de 

categoria, regras de segurança, critérios de pontuação, critérios de penalidades 

e desqualificação, e todas as demais. 

 

Artigo 10: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá na data da confraternização de 

encerramento da temporada 2017, conforme calendário em anexo. 
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CAPÍTULO III 

DESAFIO DO AÇO – DA 

 

Artigo 11: A competição interna de Desafio do Aço consistirá em 03 (três) 

etapas, distribuídas durante todo o ano de 2017, de acordo com as datas 

definidas pela respectiva Diretoria Esportiva, nos termos do artigo 17, IV da 2ª 

Alteração e Consolidação do Estatuto Social do Clube de Tiro de Rio Verde, 

consoante calendário em anexo. 

Parágrafo Único: O horário de início da prova será, ordinariamente, às 

08h:30min das datas definidas no calendário em anexo para a sua realização, 

salvo motivo de força maior, sendo imprescindível a presença dos inscritos para 

a Etapa no Estande de Tiro neste horário, sob pena de terem os scores zerados 

das pistas já concluídas após sua chegada, não havendo, inclusive, restituição 

e/ou compensação posterior da taxa de inscrição paga em caso de ausência, 

mesmo que justificada. 

 

Artigo 12: Para fins de Classificação Geral 2017, serão considerados os 

02 (dois) melhores resultados/participações de cada Atirador. 

Parágrafo Único: Cada divisão de categoria será considerada de forma 

separada para fins de classificação. 

 

Artigo 13: Serão seguidos todos os parâmetros e diretrizes atinentes ao 

regulamento aprovado pela Federação de Tiro Prático de Goiás – FTPGO, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br>, inclusive com relação às regras de montagens de 

pistas, regras de divisão de categoria, regras de segurança, critérios de 

pontuação, critérios de penalidades e desqualificação, e todas as demais. 

 

Artigo 14: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá na data da confraternização de 

encerramento da temporada 2017, conforme calendário em anexo. 
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CAPÍTULO IV 

SAQUE RÁPIDO – SR 

 

Artigo 15: A competição interna de Saque Rápido consistirá em 03 (três) 

etapas, distribuídas durante todo o ano de 2017, de acordo com as datas 

definidas pela respectiva Diretoria Esportiva, nos termos do artigo 17, IV da 2ª 

Alteração e Consolidação do Estatuto Social do Clube de Tiro de Rio Verde, 

consoante calendário em anexo. 

Parágrafo Primeiro: O horário de início da prova será, ordinariamente, às 

14h:00min das datas definidas no calendário em anexo para a sua realização, 

salvo motivo de força maior, sendo imprescindível a presença dos inscritos para 

a Etapa no Estande de Tiro, com tolerância máxima de 01 (uma) hora, após a 

qual não será permitida a participação, não havendo, inclusive, restituição e/ou 

compensação posterior da taxa de inscrição paga. 

Parágrafo Segundo: As provas de Saque Rápido, NRA Rápido, e Tiro 

Rápido de Precisão ocorrerão simultaneamente, e os Atiradores deslocar-se-ão 

entre as respectivas pistas de acordo com as orientações da organização de 

prova. 

 

Artigo 16: Para fins de Classificação Geral 2017, serão considerados os 

02 (dois) melhores resultados/participações de cada Atirador. 

Parágrafo Único: Cada divisão de categoria será considerada de forma 

separada para fins de classificação. 

 

Artigo 17: Serão seguidos todos os parâmetros e diretrizes atinentes ao 

regulamento aprovado pela Federação de Tiro Prático de Goiás – FTPGO, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br>, inclusive com relação às regras de montagens de 

pistas, regras de divisão de categoria, regras de segurança, critérios de 

pontuação, critérios de penalidades e desqualificação, e todas as demais. 

 

Artigo 18: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá na data da confraternização de 

encerramento da temporada 2017, conforme calendário em anexo. 
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CAPÍTULO V 

NRA 

 

Artigo 19: A competição interna de NRA consistirá em 03 (três) etapas a 

serem realizadas no formato “NRA Rápido”, distribuídas durante todo o ano de 

2017, de acordo com as datas definidas pela respectiva Diretoria Esportiva, nos 

termos do artigo 17, IV da 2ª Alteração e Consolidação do Estatuto Social do 

Clube de Tiro de Rio Verde, consoante calendário em anexo. 

Parágrafo Primeiro: O horário de início da prova será, ordinariamente, às 

14h:00min das datas definidas no calendário em anexo para a sua realização, 

salvo motivo de força maior, sendo imprescindível a presença dos inscritos para 

a Etapa no Estande de Tiro, com tolerância máxima de 01 (uma) hora, após a 

qual não será permitida a participação, não havendo, inclusive, restituição e/ou 

compensação posterior da taxa de inscrição paga. 

Parágrafo Segundo: As provas de Saque Rápido, NRA Rápido, e Tiro 

Rápido de Precisão ocorrerão simultaneamente, e os Atiradores deslocar-se-ão 

entre as respectivas pistas de acordo com as orientações da organização de 

prova. 

 

Artigo 20: Para fins de Classificação Geral 2017, serão considerados os 

02 (dois) melhores resultados/participações de cada Atirador. 

Parágrafo Único: Cada divisão de categoria será considerada de forma 

separada para fins de classificação. 

 

Artigo 21: Serão seguidos todos os parâmetros e diretrizes atinentes ao 

regulamento aprovado pela Federação de Tiro Prático de Goiás – FTPGO, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br>, inclusive com relação às regras de montagens de 

pistas, regras de divisão de categoria, regras de segurança, critérios de 

pontuação, critérios de penalidades e desqualificação, e todas as demais. 

 

Artigo 22: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá na data da confraternização de 

encerramento da temporada 2017, conforme calendário em anexo. 
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CAPÍTULO VI 

TIRO RÁPIDO DE PRECISÃO – TRP 

 

Artigo 23: A competição interna de Tiro Rápido de Precisão consistirá 

em 03 (três) etapas, distribuídas durante todo o ano de 2017, de acordo com as 

datas definidas pela respectiva Diretoria Esportiva, nos termos do artigo 17, IV 

da 2ª Alteração e Consolidação do Estatuto Social do Clube de Tiro de Rio Verde, 

consoante calendário em anexo. 

Parágrafo Primeiro: O horário de início da prova será, ordinariamente, às 

14h:00min das datas definidas no calendário em anexo para a sua realização, 

salvo motivo de força maior, sendo imprescindível a presença dos inscritos para 

a Etapa no Estande de Tiro, com tolerância máxima de 01 (uma) hora, após a 

qual não será permitida a participação, não havendo, inclusive, restituição e/ou 

compensação posterior da taxa de inscrição paga. 

Parágrafo Segundo: As provas de Saque Rápido, NRA Rápido, e Tiro 

Rápido de Precisão ocorrerão simultaneamente, e os Atiradores deslocar-se-ão 

entre as respectivas pistas de acordo com as orientações da organização de 

prova. 

 

Artigo 24: Para fins de Classificação Geral 2017, serão considerados os 

02 (dois) melhores resultados/participações de cada Atirador. 

Parágrafo Único: Cada divisão de categoria será considerada de forma 

separada para fins de classificação. 

 

Artigo 25: Serão seguidos todos os parâmetros e diretrizes atinentes ao 

regulamento aprovado pela Federação de Tiro Prático de Goiás – FTPGO, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br>, inclusive com relação às regras de montagens de 

pistas, regras de divisão de categoria, regras de segurança, critérios de 

pontuação, critérios de penalidades e desqualificação, e todas as demais. 

 

Artigo 26: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá na data da confraternização de 

encerramento da temporada 2017, conforme calendário em anexo. 
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CAPÍTULO VII 

TRAP AMERICANO SINGLE 

 

Artigo 27: A competição interna de Trap Americano Single, consistirá em 

09 (nove) etapas, distribuídas durante todo o ano de 2017, de acordo com as 

datas a serem definidas pela respectiva Diretoria Esportiva, nos termos do artigo 

17, IV da 2ª Alteração e Consolidação do Estatuto Social do Clube de Tiro de 

Rio Verde, consoante calendário em anexo. 

 

Artigo 28: Para fins de classificação geral, serão considerados os 06 

(seis) melhores resultados/participações de cada Atirador. 

Parágrafo Primeiro: A classificação se dará por agrupamento do 

somatório dos resultados em média percentual do ano, dividida em 03 (três) 

Classes, sendo “Trap A” (a partir de 90%), “Trap B” (de 80,01% a 89,99%), e 

“Trap C” (até 80%). 

Parágrafo Segundo: Na ocorrência de eventual empate, o critério a ser 

utilizado para a classificação será o melhor resultado da última etapa 2017, 

persistindo o empate, a penúltima, e assim sucessivamente. 

 

Artigo 29: As provas desenvolver-se-ão em 02 (duas) séries de 25 (vinte 

e cinco) disparos/pratos cada, totalizando 50 (cinquenta) disparos/pratos 

possíveis na etapa, realizada nos parâmetros da Liga Nacional de Tiro ao Prato, 

consoante regulamento disponível no sítio virtual <http://www.tirobrasil.com.br>. 

Parágrafo-Primeiro: Considerando que o CTRV participa do circuito da 

Liga Nacional de Tiro ao Prato, e que as provas da Liga consistem em, no 

mínimo, 100 (cem) disparos/pratos, a classificação interna do Atirador 

filiado/cadastrado à Liga se dará considerando somente os 50 (cinquenta) 

primeiros disparos, realizados na pedana do CTRV, nas chamadas Etapas 

Expressas. 

Parágrafo-Segundo: Os valores a serem pagos por cada série de 25 

(vinte e cinco) pratos será definido pelo Conselho Administrativo, em conjunto 

com a respectiva Diretoria Esportiva.  
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Artigo 30: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá na data da confraternização de 

encerramento da temporada 2017, conforme calendário em anexo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 31: Todas as atividades desportivas do ano de 2017 serão 

organizadas, geridas, lançadas, e divulgadas pelo sítio virtual oficial do CTRV, 

disponível em <http://www.ctrv.com.br>, inclusive a realização das inscrições, 

com, no mínimo, 02 (dois) dias de antecedência, sem qualquer exceção. 

Parágrafo Primeiro: Todas as provas depreenderão o pagamento de 

uma taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 (quinze reais) para Filiados, mediante 

boleto bancário, antecipadamente, de acordo com os prazos a serem divulgados 

no já mencionado sítio virtual. 

Parágrafo Segundo: As modalidades de NRA, SR, TRP, e Desafio do 

Aço, apesar de ocorrerem todas numa mesma data, referem-se a 04 (quatro) 

modalidades distintas, acarretando a necessidade de inscrições específicas para 

cada modalidade, e recolhimento de 01 (uma) taxa de inscrição para cada, não 

sendo, todavia, obrigatória a participação do Atirador em todas, ficando-lhe 

facultado escolher quais pretende disputar. 

Parágrafo Terceiro: As taxas de inscrição das provas de IHMSA seguirão 

a seguinte ordem: 

I – R$ 15,00 (quinze reais) para a primeira arma/modalidade; 

II – R$ 10,00 (dez reais) para a segunda arma/modalidade; 

III – R$ 5,00 (cinco reais) para cada arma/modalidade a partir da terceira. 

Parágrafo Quarto: O valor da taxa de inscrição de provas para 

Convidados não filiados ao CTRV deverá ser acrescido de R$ 50,00 (cinquenta 

reais). 

 

Artigo 32: A realização de todas as etapas desportivas de 2017 será 

organizada pelos próprios Atiradores, os quais serão escalados previamente 

pelos Diretores Esportivos de maneira proporcional e igualitária, de acordo com 
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as necessidades de cada modalidade desportiva, e cuja listagem completa, 

incluindo datas e atribuições, segue em anexo. 

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos Atiradores escalados 

consolida-se na montagem de pistas de prova, eventual arbitragem, lançamento 

imediato dos resultados no ambiente virtual específico, 

administração/gerenciamento das súmulas, além de outras atribuições a serem 

designadas pelo respectivo Diretor da Modalidade para a qual o mesmo tenha 

sido escalado. 

Parágrafo Segundo: O Atirador que for devidamente escalado para 

auxiliar na organização das provas, porém, que não corresponder com as 

obrigações dele esperadas, será onerado com a penalidade de multa no valor 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser paga em uma única 

parcela, no vencimento da semestralidade imediatamente posterior à infração. 

 

Artigo 33: Toda e qualquer controvérsia eventualmente surgida quanto à 

interpretação desta Resolução será resolvida em última e única instância pelo 

Conselho Deliberativo. 

 

Artigo 34: A critério do Conselho Deliberativo esta Resolução poderá, 

ainda, sofrer qualquer alteração considerada necessária, conveniente, e/ou útil, 

sem necessidade de prévio aviso. 

 

Artigo 35: Integra a presente Resolução o anexo Calendário Esportivo 

2017, com a respectiva listagem/escalação dos Atiradores responsáveis pela 

organização das provas, esta última realizada com a anuência dos mesmos, nos 

termos do artigo 28. 

 

Rio Verde-GO, 01 de Janeiro de 2017. 

 

 

Hwaskar Fagundes 
Diretor-Presidente 

 

Leopoldo de Arruda Lima 
Diretor-Secretário 
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http://www.ctrv.com.br  -  CNPJ - 25.040.924/0001-42 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS CTRV 2017 
 
LEGENDA: 
Etapa do CTRV =============================== 
Etapa da FTPGO ============================== 
Etapa da CBTP =============================== 
Etapa da LNTP =============================== 
 
JANEIRO 
28/01 – 1ª Etapa CTRV de IPSC 
 
FEVEREIRO 
04/02 – 1ª Etapa do III Campeonato Brasileiro On-Line de Desafio do Aço, SR, 
TRP e NRA, SR Indoor e IPSC CLC – ATIRE (Anápolis/GO) 
10, 11, 12/02 – 1ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
11/02 – 1ª Etapa CTRV de Trap Americano 
11/02 – 1ª Etapa do Campeonato Goiano de IPSC de 2017 – CTCA (Senador 
Canedo/GO) 
18/02 – 1ª Etapa CTRV de IHMSA 
 
MARÇO 
04/03 – 1ª Etapa CTRV de Desafio do Aço 
04/03 – 1ª Etapa CTRV de NRA Rápido 
04/03 – 1ª Etapa CTRV de Tiro Rápido de Precisão 
04/03 – 1ª Etapa CTRV de Saque Rápido 
17, 18, 19/03 – 2ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
18/03 – 2ª Etapa CTRV de Trap Americano 
18/03 – 1ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC de 2017 – CBTP 
(Blumenal/SC) 
25/03 – 2ª Etapa CTRV de IHMSA 
 
ABRIL 
01/04 – 2ª Etapa do III Campeonato Brasileiro On-Line de Desafio do Aço, SR, 
TRP e NRA, SR Indoor e IPSC CLC – ATIRE (Anápolis/GO) 
07, 08, 09/04 – 3ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
08/04 – 3ª Etapa CTRV de Trap Americano 
22/04 – VI Campeonato Sul-Americano de IHMSA – CTSC (Jataí/GO) 
29/04 – 2ª Etapa CTRV de IPSC 
 
MAIO 
05, 06, 07/05 – 4ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
06/05 – 4ª Etapa CTRV de Trap Americano 
13/05 – 2ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC de 2017 – CBTP 
(Vitória/ES) 
20/05 – 3ª Etapa do III Campeonato Brasileiro On-Line de Desafio do Aço, SR, 
TRP e NRA, SR Indoor e IPSC CLC – ATIRE (Anápolis/GO) 
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27/05 – 2ª Etapa do Campeonato Goiano de IPSC de 2017 – ATIRE (Anápolis/GO) 
 
JUNHO 
02, 03, 04/06 – 5ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
03/06 – 5ª Etapa CTRV de Trap Americano 
10/06 – 3ª Etapa CTRV de IHMSA 
15, 16, 17/06 – Etapa Regional Centro-Oeste da LNTP – Country Club de Goiás 
(Goiânia/GO) 
24/06 – 3ª Etapa CTRV de IPSC 
 
JULHO 
01/07 – 3ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC de 2017 – CBTP 
(Anápolis/GO) 
07, 08, 09/07 – 6ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
08/07 – 6ª Etapa CTRV de Trap Americano 
15/07 – 2ª Etapa CTRV de Desafio do Aço 
15/07 – 2ª Etapa CTRV de NRA Rápido 
15/07 – 2ª Etapa CTRV de Tiro Rápido de Precisão 
15/07 – 2ª Etapa CTRV de Saque Rápido 
22/07 – 4ª Etapa CTRV de IPSC 
29/07 – 4ª Etapa do III Campeonato Brasileiro On-Line de Desafio do Aço, SR, 
TRP e NRA, SR Indoor e IPSC CLC – CACCIF (Formosa/GO) 
 
AGOSTO 
05/08 – 4ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC de 2017 – CBTP 
(Fortaleza/CE) 
12/08 – 5ª Etapa CTRV de IPSC (PESO 2) 
12/08 – 3ª Etapa do Campeonato Goiano de IPSC de 2017 – CTRV (Rio Verde/GO) 
18, 19, 20/08 – 7ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
19/08 – 7ª Etapa CTRV de Trap Americano 
26/08 – 4ª Etapa CTRV de IHMSA 
 
SETEMBRO 
02/09 – 2ª Etapa do Campeonato Goiano de IPSC ShotGun, Rifle e Mini-Rifle de 
2017 – CTRV (Rio Verde/GO) 
16/09 – 6ª Etapa CTRV de IPSC 
22, 23, 24/09 – 8ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
23/09 – 8ª Etapa CTRV de Trap Americano 
30/09 – 5ª Etapa CTRV IHMSA 
 
OUTUBRO 
01/10 – 4ª Etapa (FINAL) do Campeonato Goiano de IHMSA de 2017 – CTSC 
(Jataí/GO) 
07/10 – 5ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC de 2017 – CBTP 
(Santarém/PA) 
21/10 – 3ª Etapa CTRV de Desafio do Aço 
21/10 – 3ª Etapa CTRV de NRA Rápido 
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21/10 – 3ª Etapa CTRV de Tiro Rápido de Precisão 
21/10 – 3ª Etapa CTRV de Saque Rápido 
27, 28, 29/10 – 9ª Etapa Expressa LNTP Trap Americano 
28/10 – 9ª Etapa CTRV de Trap Americano 
28/10 – 5ª Etapa do III Campeonato Brasileiro On-Line de Desafio do Aço, SR, 
TRP e NRA, SR Indoor e IPSC CLC – ATIRE (Anápolis/GO) 
 
NOVEMBRO 
04/11 – 7ª Etapa CTRV de IPSC 
11/11 – 6ª Etapa do XXX Campeonato Brasileiro de IPSC de 2017 – CBTP (Rio de 
Janeiro/RJ) 
15, 16, 17, 18/11 – Play-Off Final LNTP – Ponta Grossa/PR 
18/11 – 4ª Etapa (FINAL) do Campeonato Goiano de IPSC de 2017 – CACCIF 
(Formosa/GO) 
25/11 – Etapa Final Presencial do III Campeonato Brasileiro On-Line de Desafio do 
Aço, SR, TRP e NRA, SR Indoor e IPSC CLC – Brasília/DF 
 
DEZEMBRO 
02/12 – CONFRATERNIZAÇÃO (INÍCIO DA PRÉ-TEMPORADA 2018) 
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ESCALA DE ATIRADORES RESPONSÁVEIS PELAS PROVAS 
INTERNAS DE 2017 

 

TRAP: 

11/02 18/03 08/04 06/05 03/06 08/07 19/08 23/09 28/10 
TIÃO FÁBIO LOBÃO GRILO ELTON JÚLIO DANILO ALYSON PEDRO 

 

IPSC: 

1ª – 28/01 2ª – 29/04 3ª – 26/06 4ª – 22/07 6ª – 16/09 7ª – 04/11 
BETO FELIPE CEARÁ LEE SANDRO SAULO 
ORLANDO GETÚLIO SANTIEL MARCELO VALDEÍDE BIDÚ 
JEFFERSON ROGER FABRÍCIO UBIRAJARA RICARDO CURIÓ 

 

IHMSA: 

1ª – 18/02 2ª – 25/03 3ª – 10/06 4ª – 26/08 5ª – 30/09 
BILAL CARLOS CÉZAR  PATRYCK TATÁ 

 

DA/SR/NRA/TRP: 

1ª – 04/03 2ª – 15/07 3ª – 21/10 
LINDOLFO HUGO DANIEL 
RAFAEL PONTA PABLO LEANDRO REBOKAR 

 

 


