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 1.  Finalidade 
Regulamentar a realização do Campeonato Piauiense de Tiro Esportivo de 2020 no âmbito do Estado do Piauí, disputado no 
sistema ON-Line.  
Os clubes que desejarem realizar as provas deverão solicitar, via ofício, a Diretoria da Federação sua inclusão. Devendo 
remeter o Termo de Compromisso assisado pelo representante legal da entidade a Federação. 
A Federação se resguarda o direito de deferir ou não o pedido, baseado nos critérios por ela definidos. 

 
2.  Participantes 

Somente poderão participar do Campeonato Piauiense atletas devidamente aptos, na forma da Lei, sendo do clube anfitrião a 
responsabilidade de verificação dos documentos do atleta, e em dias com suas obrigações com a FETPI e com o Clube a qual 
ele representa. 
 

3.  Categorias 
Todas as provas serão disputadas de forma específica para atletas masculinos e femininos, divididos nas seguintes categorias, 
de acordo com sua idade no início do ano do campeonato: 

 
3.1  Provas ISSF e Carabina Mira Aberta de Ar 

 
Gênero Masculino 

Júnior Até 18 anos 

Sênior de 19 a 55 anos 

Máster a partir de 56 anos 

 
Gênero Feminino 

Dama Todas as idades 

 
Portadores de necessidades especiais (Masculino e Feminino) 

Para-atleta todas as idades 

 
3.2  Carabina Mira Aberta 25m Calibre Menor, Carabina Mira Aberta 25m Calibre Maior, Duelo 20 Segundos, Duelo 20 

Segundos Light, Puma 3x7, Carabina Mira Aberta 50m Calibre Menor, Carabina Mira Aberta 50m Calibre Menor, Duelo 
20 Segundos Revolver Snuby e Duelo 20 Segundos Light Revolver Snuby 

 
Gênero Masculino 

Sênior até 55 anos 

Máster a partir 56 anos 

 
Gênero Feminino 

Dama todas as idades 

 
Portadores de necessidades especiais (Masculino e Feminino) 

Para-atleta todas as idades 

 
3.3  Carabina WRABF  
 

Gênero Masculino e Feminino (inclusive para-atletas) 

Principal todas as idades 

 
No ano em que o atirador completar a idade referente a uma classe, não importando o mês, ele passará automaticamente 
para a respectiva classe, salvo comunicado prévio pedindo sua permanência na categoria Sênior. 
 

4.  Classes 
Algumas provas são divididas em classes, devido ao grande número de participantes e à variação de pontuação de seus 
competidores. A inserção dos atletas em sua classe acontece nestas situações: 
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4.1  Mecanismos de Classificação 

 
a)  Atletas nunca classificados ou não participantes da prova no ano anterior 

Sua classificação é automática feita depois do seu primeiro resultado na prova. Competido, assim, todo o ano nessa 
classe. 

 
b)  Atletas que estão numa classe e já fazem pontuação de uma classe superior 

No ano que o atleta fizer uma única prova com pontuação que o colocaria numa classe superior, no ano seguinte, 
automaticamente, ele inicia na classe superior e não pode mais retornar. 

 
c)  Atletas que querem voluntariamente, subir de classe 

Atletas que desejarem competir, em uma classe superior a que estiver classificado deverá a qualquer período do ano, 
fazer esse pedido por e-mail à Diretoria. Não podendo retornar a classe anterior. 

 
4.2  Provas com Classificação por Classe 

Seguem as provas que terão classificação por classe, observando as categorias que se dividirão.  As provas não citadas 
neste item não terão divisão por classe. 
 
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior 

Classe A acima de 285 pontos 

Classe B de 266 até 285 pontos 

Classe C até 265 pontos 

 
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Sênior 

Classe A acima de 115 pontos 

Classe B até 115 pontos 

 
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Sênior 

Classe A acima de 110 pontos 

Classe B até 110 pontos 

 
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Sênior 

Classe A acima de 115 pontos 

Classe B até 115 pontos 

 
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior 

Classe A acima de 115 pontos 

Classe B De 110 até 115 pontos 

Classe C até 109 pontos 

 
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior 

Classe A acima de 170 pontos 

Classe B Até 170 pontos 

 
Carabina Mira Aberta Calibre Menor Sporter 

Classe A acima de 290 pontos 

Classe B Até 290 pontos 

 
5.  Valor da Inscrição por Provas: 

Os atletas filiados à Federação estarão sujeitos ao pagamento da taxa de inscrição nas provas conforme tabela abaixo. 
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5.1  Inscrições antecipadas pelo site da FETPI 
 

Provas Categoria Total (R$) 

Todas as Provas Todas as categorias 25,00 

 
As inscrições via site serão permitidas até às 23:59 da última quarta-feira que antecede o evento. 
O pagamento da inscrição via site deverá ser realizado via boleto bancário emitido no próprio site até primeiro dia após a 
inscrição. O não pagamento do boleto caracterizara desistência do atleta e sua inscrição deletada. 
 
Obs.:  O atleta que fizer sua inscrição prévia através do site deverá, obrigatoriamente, apresentar o comprovante de 

inscrição no ato do pagamento da inscrição no local da prova.  
 
O atleta não poderá realizar uma prova diferente da que se inscreveu no site com o comprovante daquela. 
 

5.2  Inscrições durante a competição  
 

Provas Categoria Total (R$) 

Provas Especiais Todas as categorias 35,00 

 
O valor da inscrição realizada durante a competição deverá ser pago na sua totalidade ao Local de realização, o qual ficará 
responsável pelo repasse do valor devido à Federação. 
 
Os atletas residentes fora do Estado e que disputam o Campeonato Brasileiro de Car/Pst e Rifle 2020 e representam a 
FETPI nos Campeonatos Nacionais ou Regionais terão seus resultados computados no Campeonato Piauiense e assim 
estarão aptos a disputa de títulos, sem custo de inscrição. 
 
Fica a critério do local de realização, permitir ou não a inscrição de atletas no local e hora do evento, deste que informado 
antecipadamente. 
 
O atleta poderá repetir as provas especiais 05 (cinco) vezes, mediante o pagamento de uma nova inscrição. 
Na Prova Final do Piauiense ficam limitadas a 3 (três) repetições nas provas especiais. 
 
A Final do Campeonato Piauiense será presencial, sendo disputada em local ainda a ser definido, na data prevista no 
Calendário publicado no site da Federação. 
 

6.  Disputa 
 

a. Regulamento das Provas 
Para disputa das provas do Campeonato Piauiense de Tiro Esportivo serão adotados os regulamentos das provas realizadas 
pela CBTE, no âmbito do Campeonato Brasileiro de Car/Pst e Rifle 2020. 
 
Para as provas especiais do Campeonato Piauiense de 2020 serão adotados os regulamentos divulgados no site oficial da 
Federação. 

 
b. Classificação Individual 

A proclamação do Campeão Piauiense de cada disciplina será obtida pela soma dos 5 (cinco) melhores resultados, 
computados nas etapas do Campeonato Piauiense de 2020 dividido pelo fator 5, somada ao resultado da prova final do 
Campeonato Piauiense, que terá peso 2x. 
 
Para a definição do campeão o atleta obrigatoriamente deverá ter participado de no mínimo 4 (quatro) etapas mais a Final. 

 
c. Desempate Individual, nas Etapas do Campeonato Piauiense 

Não haverá desempate. 
 

d. Desempate Individual, na Final do Campeonato Piauiense 
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Se houver empate de resultados pelo critério descrito em 6.b. desse regulamento, o desempate será feito da seguinte 
forma: Primeiro, pelo atleta que fizer o melhor resultado na Final do Piauiense; persistindo o empate, pela melhor prova 
que compôs a média do ranking do atleta; e assim suscetivelmente. 

 
8.  Indicação de Atiradores a Premiação 

Caberá à Diretoria da FETPI a indicação de atletas para concorrerem à premiação concedida por instituição ou entidade 
externa, dentre os Melhores do Ano. 

 
9.  Atirador Revelação do Ano 

O Atleta Revelação será escolhido dentre os atiradores, aquele que, ao participar pela primeira vez desta modalidade, no 
Campeonato Piauiense de 2020, mais se destaque, alcançando resultados expressivos em uma ou mais modalidades de tiro. 
 

9.  Atirador Destaque do Ano 
O Atleta Destaque será escolhido dentre os atiradores, aquele que, no Campeonato Piauiense de 2020, mais se destaque, 
alcançando resultados expressivos em uma ou mais modalidades de tiro. 
 
A escolha será feita pela Diretoria da FETPI. Se nenhum atleta obtiver resultado considerado expressivo, não haverá indicação. 

 
10. Certificados de Recordistas 

Apenas os recordes alcançados em 2020 e que ainda estiverem em vigor na última competição válida do ano terão sua 
certificação emitida pela Federação.  

  
11. Premiações 

A premiação das etapas regulares é facultativa a cada Clube realizador do Campeonato. 
A Final do Campeonato Piauiense de Tiro Esportivo 2020, terá caráter de torneio, sendo disputada a 2ª Copa Piauí de Tiro 
Esportivo, ficando o clube realizador da final responsável pela premiação, a qual passará pela aprovação da Diretoria da 
Federação. 
As premiações de Melhores do Ano, Atleta Revelação, Atleta Destaque e além da entrega dos certificados de atiradores 
recordistas, assim como homenagens especiais, relativas ao Campeonato Piauiense de 2020, serão feitas em cerimônia 
promovida e financiadas pela Federação, a ser realizada em data a ser divulgada. 
 
Concomitantemente ao Campeonato individual, será disputado o Campeonato de Clubes, onde cada clube terá o resultado 
dos seus três melhores atiradores computados em cada disciplina, assim acumulando postos em cada etapa até a final. O 
Clube que alcançar a maior pontuação até o final do ano será declarado o vencedor. 
 

12. Equipes Oficiais do Clube e Incentivo aos Atiradores 
O desempenho dos atiradores ao longo do Campeonato Piauiense será levado em conta na indicação para as equipes oficiais 
da Federação, que deverão representar o Piauí nas competições regionais e nacionais e para a concessão de incentivos. 

 
13. Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Federação. 
 
 
 

Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
Edilson Emerson Sousa Marinho      Rick Stênio Siqueira Rodrigues 

Presidente           Diretor Técnico – Tiro Esportivo 
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