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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 01/2016 DO CONSELHO 

ADMINISTRATIVO DO CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE 

 

O Presidente do Conselho Administrativo do Clube de Tiro de Rio Verde, 

no uso das atribuições que lhe competem por força do artigo 8º da alteração 

estatutária aprovada por unanimidade em 05/12/2015, aprovam as seguintes 

diretrizes, a serem seguidas quanto ao desenvolvimento das provas desportivas 

internas do Clube de Tiro de Rio Verde na temporada 2016: 

 

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

ano de 2016 deverão obedecer os critérios estabelecidos nesta Resolução, 

especialmente com relação à classificação e premiação. 

 

Artigo 2º: O CTRV organizará em 2016 as seguintes competições 

internas entre seus associados: 

I – IPSC; 

II – IHMSA; 

III – Desafio do Aço; 

IV – SR, TRP, e NRA; 

V – Trap Americano; e 

VI – Trap Double 

 

CAPÍTULO I 

IPSC – INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION 

 

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

modalidade Handgun, consistirá em 05 (cinco) etapas anuais, distribuídas 

durante todo o ano de 2016, de acordo com as datas a serem definidas pela 

respectiva Diretoria Esportiva, nos termos do artigo 17, IV do Estatuto do Clube 

de Tiro de Rio Verde. 

 

Artigo 4º: Para fins de classificação geral, serão considerados os 04 

(quatro) melhores resultados/participações de cada atirador. 
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Parágrafo Único: 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, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1170&It

emid=294>, 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 6º: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá no dia oficial de encerramento das 

atividades esportivas (Shot Off). 

 

CAPÍTULO II 

IHMSA – INTERNATIONAL HANDGUN METALLIC SILHOUETTE 

ASSOCIATION 

 

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

etapas anuais, distribuídas durante todo o ano de 2016, de acordo com as datas 

a serem definidas pela respectiva Diretoria Esportiva, nos termos do artigo 17, 

IV do Estatuto do Clube de Tiro de Rio Verde. 

 

Artigo 8º: Para fins de classificação geral, 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, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1172&It

emid=294>, inclusive com relação às regras de divisão de categoria, regras de 
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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 no dia oficial de encerramento das 

atividades esportivas (Shot Off). 

 

CAPÍTULO III 

DESAFIO DO AÇO 

 

Artigo 11: A competição interna de Desafio do Aço, consistirá em 03 

(três) etapas anuais, distribuídas durante todo o ano de 2016, de acordo com as 

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

17, IV do Estatuto do Clube de Tiro de Rio Verde. 

 

Artigo 12: Para fins de classificação geral, serão considerados todos os 

03 (três) resultados/participações de cada atirador, sem nenhum descarte. 

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, e pela 

Confederação Brasileira de Tiro Prático, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1169&It

emid=294>, 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 no dia oficial de encerramento das 

atividades esportivas (Shot Off). 
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CAPÍTULO IV 

SR, TRP, E NRA 

 

Artigo 15: A competição interna de SR, TRP, e NRA, consistirá em 03 

(três) etapas anuais, distribuídas durante todo o ano de 2016, de acordo com as 

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

17, IV do Estatuto do Clube de Tiro de Rio Verde. 

 

Artigo 16: Para fins de classificação geral, serão considerados todos os 

03 (três) resultados/participações de cada atirador, sem nenhum descarte. 

Parágrafo Primeiro: Cada divisão de categoria será considerada de 

forma separada para fins de classificação. 

 

Artigo 17: Apesar de serem 03 (três) modalidades desportivas diferentes, 

considerando a semelhança dos critérios de pontuação (somatória de pontos em 

alvo graduado) e de tipo de alvo (papel), a classificação será feita por meio da 

soma do resultado do atirador nas 03 (três) modalidades, as quais serão todas 

realizadas num mesmo dia, de forma contínua. 

 

Artigo 18: Serão seguidos todos os parâmetros e diretrizes atinentes ao 

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

Confederação Brasileira de Tiro Prático, que pode ser consultado em 

<http://www.cbtp.org.br/index.php?option=com_content&task=category&section

id=9&id=67&Itemid=294>, 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 19: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá no dia oficial de encerramento das 

atividades esportivas (Shot Off). 
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CAPÍTULO V 

TRAP AMERICANO 

 

Artigo 20: A competição interna de Trap Americano, consistirá em 08 

(oito) etapas anuais, distribuídas durante todo o ano de 2016, de acordo com as 

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

17, IV do Estatuto do Clube de Tiro de Rio Verde. 

 

Artigo 21: Para fins de classificação geral, serão considerados os 05 

(cinco) melhores resultados/participações de cada atirador. 

Parágrafo Primeiro: A classificação se dará por agrupamento do 

somatório dos resultados em percentual, sendo dividida em 03 (três) Classes, 

sendo “Trap A” (a partir de 94%), “Trap B” (de 85% a 93,9%), e “Trap C” (até 

84,9%). 

 

Artigo 22: As provas consistirão 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://tirobrasil.com.br/public/uploads/regulamento/regulamento-2016.pdf>. 

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.  

 

Artigo 23: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá no dia oficial de encerramento das 

atividades esportivas (Shot Off). 
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CAPÍTULO VI 

TRAP DOUBLE 

 

Artigo 24: A competição interna de Trap Double, consistirá em 03 (três) 

etapas anuais, distribuídas durante todo o ano de 2016, de acordo com as datas 

a serem definidas pela respectiva Diretoria Esportiva, nos termos do artigo 17, 

IV do Estatuto do Clube de Tiro de Rio Verde. 

 

Artigo 25: Para fins de classificação geral, serão considerados todos os 

03 (três) resultados/participações de cada atirador, sem nenhum descarte. 

Parágrafo Primeiro: A classificação se dará por agrupamento do 

somatório dos resultados em percentual, sendo dividida em 03 (três) Classes, 

sendo “Trap Double A” (a partir de 94%), “Trap Double B” (de 85% a 93,9%), e 

“Trap Double C” (até 84,9%). 

 

Artigo 26: As provas consistirão em 02 (duas) séries de 50 (cinquenta) 

disparos/pratos cada, totalizando 100 (cem) disparos/pratos possíveis na etapa, 

realizada nos parâmetros da Liga Nacional de Tiro ao Prato, consoante 

regulamento disponível no sítio virtual 

<http://tirobrasil.com.br/public/uploads/regulamento/regulamento-2016.pdf>. 

Parágrafo Único: Os valores a serem pagos por cada série de 50 

(cinquenta) pratos será definido pelo Conselho Administrativo, em conjunto com 

a respectiva Diretoria Esportiva.  

 

Artigo 27: A premiação final abrangerá os 03 (três) primeiros colocados 

de cada divisão de categoria, e ocorrerá no dia oficial de encerramento das 

atividades esportivas (Shot Off). 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 28: A montagem de pistas e/ou aparatos apropriados e 

necessários ao bom e regular andamento das provas arroladas nesta Resolução 

será realizada pelos próprios Atiradores, os quais serão escalados previamente 
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pelos Diretores Esportivos de maneira proporcional e igualitária, cuja listagem 

completa será amplamente divulgada já no início do ano esportivo. 

Parágrafo Único: O Atirador que for devidamente escalado para a 

montagem das pistas, porém, que não corresponder com as obrigações dele 

esperadas, será onerado com a penalidade de multa no valor equivalente a R$ 

300,00 (trezentos reais), que deverá ser paga em uma única parcela, no 

vencimento da semestralidade imediatamente posterior à infração. 

 

Artigo 29: Toda e qualquer controvérsia eventualmente surgida quanto à 

interpretação desta Resolução será resolvida em última e única instância pelo 

Conselho Deliberativo. 

 

Artigo 30: A critério do Conselho Deliberativo esta Resolução poderá, 

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

sem necessidade de prévio aviso. 

 

Artigo 31: Integra a presente Resolução o anexo Calendário Esportivo 

2016, com a respectiva listagem/escalação dos Atiradores responsáveis pela 

montagem das pistas, nos termos do artigo 28. 

 

Rio Verde-GO, 13 de Janeiro de 2016. 

 

Hwaskar Fagundes 
Presidente do Conselho Administrativo 


