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I. FINALIDADE 

Regulamentar a realização do Campeonato Piauiense de IPSC Handgun 2020 no âmbito do Estado do Piauí. 
 

II. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO 
a) Poderão realizar inscrição e participar do Campeonato apenas atletas legalmente autorizados à prática do 

tiro, de acordo com a legislação em vigor e que estejam com suas obrigações em dias com o a FETPI e com 
seu Clube, desde que o clube que o atleta representará esteja adimplente junto a FETPI. 

b) O clube interessado deverá remeter a Diretoria Esportiva o Termo de Compromisso de Campeonato, 
devidamente assinado pelo representante legal do clube. 

 
II.1.   Inscrição na prova 

c) A inscrição via site do na etapa do Campeonato será realizada até a última segunda-feira que antecede o 
final de semana de realização da prova. 

d) Não Poderão ser realizadas inscrições no local/dia da prova. 
e) O armamento e a munição são por conta do competidor; 
f) Local: Estandes de tiro que estejam de acordo com a legislação em vigor, localizado no Estado do Piauí.  
g) Não serão efetuadas devoluções de taxas de inscrição, por provas não realizadas pela ausência do 

competidor. 
h) Em caso de impossibilidade de realização ou continuidade de uma etapa, a mesma será cancelada, mesmo 

que um ou mais competidores tenha realizado sua passagem. Caso não aplicável a Final, que deverá ser 
adiada e uma nova data remarcada. A decisão de cancelamento ficará a cargo da Organização da Prova. 

 
II.2.  Custo da inscrição na prova 
 

a) Por disciplina – R$ 150,00 
 

b) O atleta deverá pagar o valor referente a inscrição via boleto bancário em favor da FETPI, o qual deverá 
apresentar no dia e hora da prova. 

c) O atleta poderá se inscrever em todas as disciplinas em uma mesma etapa, de acordo com a categoria em 
que estiver classificado. 
 

III. CONGRESSO TÉCNICO 
 

a) A Diretoria Técnica marcará local e data para realização do cheque de equipamento do atirador, onde as 
armas da categoria Pistola e Light serão submetidas ao teste de dimensões, podendo esse ser no dia do 
evento, durante a prova, onde a não aprovação tem caráter desclassificatório. 

 
b) A lista dos squads para a etapa será definida pela Diretoria Técnica da Federação em acordo com o Clube 

Sede, e divulgado antes do evento. 
 
c) A Diretoria Técnica da FETPI ficará responsável pela aprovação e divulgação das pistas, no qual deverão ser 

desenvolvidas pelo Clube Sede e entregues com pelo menos 25 dias antes do evento para aprovação da 
diretoria, respeitando as regras do regulamento vigente de IPSC, nas quais deverão ser divulgadas no site da 
Federação com 15 (quinze) dias de antecedência da realização da prova. 

 
d) As Etapas deverão ser realizadas e disputadas com o mínimo de 03 (três) pistas de tiro. 
 
e) A Final deverá ser disputa em 6 pistas no estande do Krac Esporte Clube. 
 

 
IV.  DISCIPLINAS 
 

IV.1. O Campeonato será disputado nas disciplinas REVÓLVER, LIGHT e PISTOLA.  
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IV.1.1. REVOLVER 
 

a) A disciplina Revólver seguirá o regulamento da IPSC Revólver do ano vigente. 
b) Será disputada sem divisão de gêneros em categoria e classe única, com mira aberta. 

 
IV.1.2. LIGHT 
a) A disciplina Light seguirá o regulamento da IPSC Light do ano vigente. 
b) Será disputada com divisões de classes: 

 
b.1) Feminino – Todas as idades 

Classe Única 
 

b.2) Sênior Masculino – até 49 anos 
Classe A - Acima de 79% 
Classe B - de 55% até 79% 
Classe C - Abaixo de 55% 
 

b.3) Master Masculino – acima de 49 anos 
Classe Única 

 
 
c) Para definição das classes dos atletas será considerado o melhor resultado conquistado no ano de 2019, no 

sistema de pontuação “overall”. Os atletas iniciantes ou que não tenham participado no ano 2019serão 
classificados em função do resultado obtido na sua primeira participação, podendo ele disputar nesta etapa o 
título na classe em que for classificado. 

d) O atleta poderá solicitar a qualquer tempo sua acessão de classe, sendo essa decisão irreversível. 
 
IV.1.3. PISTOLA 
a) A disciplina Pistola seguirá o regulamento da IPSC Pistola do ano vigente na categoria STANDARD, com a seguinte 

exceção: 
a.1) Armas homologadas pela IPSC para categoria PRODUCTION, não precisa atender as 

exigências do item 14 do anexo D2 da IPSC, “A arma curta (“handgun”) em sua condição de pronto 
(vide Artigo 8.1), porém descarregada e com um carregador vazio inserido, deverá caber numa 
caixa com as seguintes dimensões: 225 mm x 150 mm x 45 mm (tolerância de +1 mm, -0 mm). 
Todos os carregadores deverão estar em conformidade”; porem caso o competidor opte por 
utilizar dessa ressalva sua arma deve respeitar todas as demais regras e seus carregadores serem 
os mesmos homologados para a PRODUCTION. 

 
b) Será disputada com divisões de classes: 

 
b.1) Gênero Feminino – Todas as idades 

Classe Única 
 

b.2) Gênero Masculino – até 49 anos 
Classe A - Acima de 84% 
Classe B - de 70% até 84% 
Classe C - Abaixo de 70% 
 

b.3) Master Masculino – acima de 49 anos 
Classe Única 

 
c) Para definição das classes dos atletas será considerado o melhor resultado conquistado no ano de 2019, no 

sistema de pontuação “overall”. Os atletas iniciantes ou que não tenham participado no ano 2019serão 
classificados em função do resultado obtido na sua primeira participação, podendo ele disputar nesta etapa o 
título na classe em que for classificado. 
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d) O atleta poderá solicitar a qualquer tempo sua acessão de classe, sendo essa decisão irreversível. 
 
V. FORMATO DA DISPUTA 
 

V.1.  IPSC 
a) O Campeonato Piauiense será disputado de acordo com a modalidade IPSC, seguindo o regulamento da 

International Practical Shooting Confederation – IPSC (com adaptações). 
b) Os alvos utilizados serão os mesmos usados em provas da International Practical Shooting Confederation – IPSC. 
c) A prova visa o equilíbrio entre a velocidade e a precisão do atirador. 
d) O cálculo da pontuação será realizado conforme o método "comstock" 

 
V.2  Premiação das etapas 
a) Todas as etapas do Campeonato Piauiense terão caráter de torneio, com entrega de troféus/medalhas ao final 

da prova. 
 

V.3  Para classificação no campeonato individual 
a) O campeonato será disputado em 6 (seis) etapas regulares e a Final conforme as locais e datas previstas no 

calendário de provas. 
 

b) O Campeão será definido pela soma das 4 (quatro) melhores participações somando-se a Final que terá a sua 
pontuação dobrada. 
 

V.4 Para classificação no campeonato de equipes 
a) O Campeonato Piauiense de Equipes acontecerá concomitantemente ao Campeonato Piauiense. 
b) Poderão participar todos os atletas inscritos. 
c) O Campeonato será disputado nas modalidades: LIGHT E PISTOLA. 
d) Não serão cobradas taxas de inscrição no Campeonato e nas etapas para equipes. 
e) As equipes serão formadas por 04 (quatros) competidores, sendo obrigatório que tenham pelo menos um atleta 

de cada classe. 
f) A equipe poderá participar de todas as disciplinas, desde que seus componentes estejam inscritos na disciplina 

individual que à mesma se propõem a disputar. 
g) O competidor poderá participar de mais de uma equipe, deste que em disciplinas diferentes. 
h) Para classificação das equipes nas etapas serão somados os resultados obtidos dos competidores na etapa no 

sistema overall. 
i) A Equipe Campeã será definida pela média dos 04 (quatro) melhores resultados somando-se a Final, que terá 

peso 2x. 
j) Os resultados individuais somente serão computados após a inscrição da equipe no Campeonato. Não serão 

computados resultados obtidos por atletas, anterior a inscrição. 
k) Não será realizada premiação para equipes nas etapas. 

 
VI. DIREÇÃO DE PROVA 

a) A direção de prova será formada pelos árbitros da prova, e pela Diretoria da FETPI. 
 
 
 

Teresina (PI), 24 de fevereiro de 2020 
 
 
 

Edilson Emerson Sousa Marinho      Adir Guilherme de Oliveira Neto 
Presidente                Diretor Técnico – Tiro Esportivo 
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