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I.  FINALIDADE 

Regulamentar a realização do Campeonato Piauiense de IPSC Handgun 2019 no âmbito do Estado do Piauí. 
 

II.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO 
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. 

 
II.1.   Inscrição na prova 

A inscrição via site do na etapa do Campeonato será realizada até a última quarta-feira que antecede o final 
de semana de realização da prova. 
Poderão ser realizadas inscrições no local/dia da prova. 
Caso o Clube deseje não realizar inscrições no dia/local da prova, deverá informar antecipadamente. 
O armamento e a munição são por conta do competidor; 
Local: Estandes de tiro que estejam de acordo com a legislação em vigor, localizado no Estado do Piauí. 

 
Não serão efetuadas devoluções de taxas de inscrição, por provas não realizadas pela ausência do 
competidor. 
 
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. 
 
O armamento e a munição são por conta do competidor; 

 
I.2.  Custo da inscrição na prova 
 

❖ Atletas Inscritos pelo site 
▪ Por disciplina – R$ 100,00 

 
❖ Atletas inscritos no local 

▪ Por disciplina – R$ 140,00 
 

O atleta poderá pagar o valor referente a inscrição no local antes de iniciar o Evento, ou de outra forma que 
a FETPI definir. 
 O atleta poderá se inscrever em todas as disciplinas em uma mesma etapa, de acordo com a categoria em 
que estiver classificado. 

 
I.3.  Congresso técnico 
  

A lista dos squads para a etapa será definida pela Diretoria Técnica da Federação e divulgado no site antes 
do evento. 
 
A Diretoria Técnica da FETPI ficará responsável pela elaboração e divulgação das pistas, as quais deverão ser 
divulgadas no site da Federação com 15 (quinze) dias de antecedência da realização da prova. 
 
As Etapas deverão ser realizadas e disputadas com o mínimo de 03 (três) pistas de tiro. 
 
A Final deverá ser disputa em 6 pistas no estande do Krac Esporte Clube. 

 
II.  DISCIPLINAS 

O Campeonato será disputado nas disciplinas REVÓLVER, LIGHT e PISTOLA.  
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A disciplina REVÓLVER será disputada sem divisão de gêneros em categoria e classe única, com mira aberta. 
 
A LIGHT será disputada com pistolas calibre .380 com mira aberta, o gênero feminino terá classe única, o gênero 
masculino nas categorias Master e Sênior, será dividida nas classes A, B e C. Será classificado na categoria Master 
todos os atletas que iniciarem o ano com idade igual ou superior a 60 anos. Para definição das classes dos atletas 
será considerado o melhor resultado conquistado no ano de sua última participação, no sistema de pontuação 
“overall”. Os atletas iniciantes serão classificados em função do resultado obtido na sua primeira participação, 
podendo o mesmo disputar nesta etapa o título na classe em que for classificado. 
 
 Quadro de Classificação Sênior  

Classe A Acima de 79% 

Classe B de 55% até 79% 

Classe C Abaixo de 55% 

 
O atleta poderá solicitar a qualquer tempo sua acessão de classe, sendo essa decisão irreversível. 

 
A PISTOLA será disputado com pistolas nos calibres .40, .45, 9 mm e .38 Super ou acima com mira aberta no 
gênero feminino em classe única e no gênero masculino nas classes A, B e C. Para classificação dos atletas será 
considerado o melhor resultado conquistado no ano anterior no sistema de pontuação “overall”. Os atletas 
iniciantes serão classificados em função do resultado obtido na sua primeira participação, podendo o mesmo 
disputar nesta etapa o título na classe em que for classificado. 
 

Classe A Acima de 84% 

Classe B acima 56% até 84 

Classe C até 56% 

 
O atleta poderá solicitar a qualquer tempo sua acessão de classe, sendo essa decisão irreversível. 

Nessa classe será utilizada as regras de equipamentos de acordo com a Standard Division, com 
adaptações. 

 
1 Fator de Potência mínimo para fator Maior 170

2 Fator de Potência mínimo para fator Menor 125

3 Peso mínimo do projétil NÃO

4 Calibre mínimo do projétil / comprimento do estojo do cartucho 9mm (0.354”) / 19mm(0.748”)

5 Calibre mínimo do projétil para fator Maior 10mm (0.40”) ver abaixo

6 Peso mínimo da puxada do gatilho (ver APÊNDICE E4a) Não

7 Tamanho máximo da arma ( “handgun” ) Sim, ver abaixo

8 Tamanho máximo do carregador Sim, ver abaixo

9 Capacidade máxima de munição Não

10 Distância máxima da arma e equipamentos associados do torso 50mm

11 Aplica-se Regra 5.2.10/APÊNDICE E2 Sim

12 Miras óticas/eletrônicas Não

13 . Compensadores, portas (ports), supressores de som e/ou luz (flash) Não , ver abaixo  
 
Condições Especiais:  
 
14. A arma curta (“handgun”) em sua condição de pronto (vide Artigo 8.1) porém descarregada e 

com um carregador vazio inserido ou tambor vazio fechado, 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 
obedecer estar em conformidade.  
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15. A arma é colocada dentro da caixa (e por fim removida) pelo competidor com o ferrolho 
(slide) (cano do revólver) paralelo ao lado mais longo da caixa. Alça de mira regulável pode ser um pouco 
comprimida, mas o slide totalmente para frente, e todas as outras características da arma (por exemplo, 
miras escamoteáveis e/ou dobráveis, slide Rackers, descanso de polegar, grips, etc.), deve está 
totalmente estendidos ou aplicados quando a arma é colocada dentro da caixa. Além disso, carregadores 
telescópicos e/ou carregadores com bases compressíveis são expressamente proibidas.  

16. Só são proibidos ports (furos) no cano da arma. Ports no ferrolho ("slides”) são permitidos.  
17. 357SIG é também um calibre aprovado para maior, sujeito a alcançar o mínimo aplicável para 

o fator de potência. Esta concessão está estendida ate 31 de dezembro de 2017. 
 
 
 
III. FORMATO DA DISPUTA 
 

III.1.  IPSC 
O Campeonato Piauiense será disputado de acordo com a modalidade IPSC, seguindo o regulamento da 
International Practical Shooting Confederation – IPSC (com adaptações). 
Os alvos utilizados serão os mesmos usados em provas da International Practical Shooting Confederation – 
IPSC, porém, (com adaptações). 
A prova visa o equilíbrio entre a velocidade e a precisão do atirador. 
Na posição o atirador aguardará autorização do RO para iniciar sua passagem. 
O atirador deverá percorrer a pista e simultaneamente efetuar os disparos nos alvos. 

 
Checagem de arma e material: Todos os atletas passarão por checagem de equipamento antes da 
primeira pista e/ou a qualquer momento, conforme solicitação do RO. Não conformidades devem 
ser corrigidas antes do adentramento na pista. As armas serão checadas conforme regras de cada 
divisão (inclusive medição em caixa). Caso a arma não se adeque a divisão declarada pelo o atleta 
o RM definirá sobre a migração para outra divisão ou a não participação de atleta no evento. 

 
III.2.  Alvos e pontuação 

Nos alvos de papel, o atirador deverá efetuar 2 (dois) disparos. 
Os alvos metálicos deverão ser derrubados. 
 
Os pontos serão arbitrados na seguinte conformidade:  
 

• Revolver  

Pontuação 

Fator de Potência Mínimo para 
fator Menor 

125 

 
Área 

Fator de Potência Mínimo para 
fator Maior 

170 

5 A 5 

3 C 4 

1 D 2  

 
 

• Pistola Light 

Pontuação 

Área 
Fator de Potência Mínimo 

85 

A 5 

C 4 
D 2 
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• Pistola 

Pontuação 

Fator de Potência Mínimo para 
fator Menor 

125 

 
Área 

Fator de Potência Mínimo para 
fator Maior 

170 

5 A 5 

3 C 4 
1 D 2  

 
Alvos Metálicos   = 5 pontos 
Alvos NO-SHOTS   = menos 10 pontos 
Disparos MISS   = menos 10 pontos 
Erros de Procedimentos = menos 10 pontos 
 
A contagem do tempo será interrompida automaticamente, quando o último disparo efetuado (stop-plate);  
 
Após a contagem dos pontos proceder-se-á o cálculo da pontuação obtida;  
 
A contagem dos pontos poderá ser iniciada com o atirador ainda na pista, podendo o mesmo indicar outro 
atirador para acompanhar a contagem da sua pontuação. 
 
Após a contagem, o atirador receberá um canhoto com sua súmula de desempenho.  
 
O cálculo da pontuação será realizado conforme o método "comstock" - previsto pelo IPSC - se dará da 
seguinte forma:  
 
a)  Não haverá limite de tempo nem de disparos realizados;  
 
b)  Os pontos serão calculados da seguinte forma: 

Somam-se os pontos obtidos e subtrai-se o valor referente às penalidades; 
 
O resultado dos pontos é multiplicando por 1000.  
 
Este resultado será dividido pelo tempo real do atirador, tomado em segundos, para completar a pista, 
obtendo-se assim o "hit-factor" para cada competidor;  

 
c)  Será atribuída a pontuação máxima da pista ao atirador que tiver o maior "hit-factor". Para os demais 

atiradores serão atribuídos os pontos respectivos aos valores percentuais de seus "hit-factor", com 
relação ao do campeão. 

 
d)  Para efeitos de cálculos de “hit-factor”, serão consideradas 04 (quatro) casas decimais. 

 
 

III.3  Premiação das etapas  
Todas as etapas do Campeonato Piauiense terão caráter de torneio, com entrega de troféus/medalhas ao 
final da prova. 
 

III.4  Para classificação no campeonato individual 
O campeonato será disputado em 6 (seis) etapas regulares e a Final conforme as locais e datas previstas no 
calendário de provas. 
 
O Campeão será definido pela soma das 4 (quatro) melhores participações somando-se a Final que terá a 
sua pontuação dobrada. 
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III.5 Para classificação no campeonato de equipes 
O Campeonato Piauiense de Equipes acontecerá concomitantemente ao Campeonato Piauiense de Tiro 
Prático. 
 
Poderão participar todos os atletas inscritos no Campeonato Piauiense de Tiro Prático. 
O Campeonato será disputado nas modalidades: REVOLVER, PISTOLA LIGHT E PISTOLA. 
 
O valor da inscrição da equipe por modalidade no Campeonato será de R$ 200,00. 
 
Não serão cobradas taxas de inscrição nas etapas para equipes. 
 
As equipes serão formadas por 04 (quatros) competidores. 
 
A equipe poderá participar de todas as disciplinas, desde que seus componentes estejam inscritos na 
disciplina individual que à mesma se propõem a disputar. 
 
O competidor poderá participar de mais de uma equipe, deste que em disciplinas diferentes. 
 
Os competidores, não necessariamente, deverão estar na mesma classe.  
 
Para classificação das equipes nas etapas serão somados os resultados obtidos dos competidores na etapa. 
 
A Equipe Campeã será definida pela média dos 04 (quatro) melhores resultados somando-se a Final, que 
terá peso 2x. 
 
Os resultados individuais somente serão computados após a inscrição da equipe no Campeonato. Não serão 
computados resultados obtidos por atletas, anterior a inscrição. 
 
Não será realizada premiação para equipes nas etapas. 
 

 
 
 
IV. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

O uso de óculos de segurança e abafador de ruído será obrigatório. 
 
 
 
 
V. DIREÇÃO DE PROVA 

 
V.1.  A direção de prova será formada por: 

 Por juízes de prova, escolhidos no congresso técnico e pelo comitê de organização do torneio; 
 
 E pelo comitê de organização do torneio. 
 

V.2.  São atribuições dos Juízes de Prova: 
 A aplicação e fiscalização do regulamento do torneio; 
 
 Aplicar o procedimento de comando de tiro, durante as baterias. 
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VI.  CÓDIGO DE CONDUTA 
 

a. Sob nenhuma hipótese será admitido o manuseio de armas e munições fora da área de segurança;  
b. Não será permitida a execução de disparos fora das baias e pistas de tiro;  
c. Durante a disputa das provas, é obrigatório manter silêncio nas proximidades da linha de tiro;  
d. É proibido fumar na área da linha de tiro;  
e. É obrigatório manter os celulares desligados na linha de tiro;  
f. Não será permitido fotografar utilizando flash, durante as disputas das provas;  
g. Uso obrigatório de identificação dos participantes;  
h. A arma sempre deverá estar direcionada para o fundo do estande de tiro; 
i. Quando não estiver em condições de tiro, todas as armas deverão estar descarregadas;  
j. O manuseio de armas é expressamente proibido quando alguém se encontrar à frente do estande de tiro;  
k. É responsabilidade do atirador, apresentarem-se nos estandes de tiro, vestidos de forma apropriada para o 

evento. 
 
 
 

Teresina (PI), 10 de março de 19. 
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