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REGULAMENTO PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE SILHUETAS METÁLICAS 

Modificado na Assembleia Geral de 10/12/2016. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este regulamento foi elaborado com o intuito de abranger de forma ampla, clara e simples todos 
os aspectos normativos, envolvidos na realização de uma prova de silhuetas metálicas adaptadas 
as limitações dos estandes de tiro existentes hoje em todo território capixaba. 

Desta forma, detalhando todos os itens previstos, que influenciam no sucesso das provas, quer 
válidas pelo ranking estadual ou não, foram considerados na elaboração deste regulamento, as 
normativas do Comando do Exercito, regras já existentes, sugestões e principalmente as 
experiências advindas dos eventos ate agora realizados. 

Entretanto, o fator “segurança” continua a ser levado em conta como nas provas nacionais e 
internacionais, este regulamento não tem a intenção de ferir qualquer nenhum regulamento 
existente que trate de assuntos similares, apenas normatizar uma prova tradicional no estado do 
Espírito Santo que carecia de algo “escrito” a ser seguido. 

 

2. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE SEGURANÇA 

É obrigatório que os mecanismos de todas as armas devam estar abertos e descarregados e com 
safety flag, durante todo o tempo, numa competição, exceto na linha de tiro no decorrer da série. 

2.1. Mediante o comando de “Cessar Fogo” pelo diretor da prova, os competidores deverão 
imediatamente descarregar suas armas e colocá-las em condição segura, ou seja, com o 
mecanismo aberto e colocada em um suporte apropriado, sobre uma mesa na linha de tiro ou na 
falta de ambas, no chão, com safety flag. 

2.2. Para a segurança de todas as pessoas a partir do comando “Cessar Fogo” até o comando 
“Carregar”, as armas não podem ser manuseadas, exceto para serem transportadas para a próxima 
posição de tiro abertas, descarregadas, com seu mecanismo aberto e preferencialmente dentro de 
uma caixa ou estojo, na falta destes, com safety flag. 

2.3. É recomendado, mas não obrigatório, que todas as armas ao serem transportadas, estejam 
dentro de uma caixa ou estojo apropriados, de forma que não haja possibilidade de manuseio 
direto da arma para transportar entre as posições de tiro, e nas demais áreas do clube, mas sempre 
com o safety flag. 

2.4. Se uma arma requerer conserto entre as fases de disparo, o competidor deve remover a arma 
para fora da linha de tiro, em segurança. Após o retorno à posição na linha de tiro, o que somente 
é permitido durante um período de intervalo entre os comandos de carregar e cessar fogo a arma 
deve ser imediatamente colocada em uma posição segura. 

2.5. Os competidores deverão permanecer em sua posição até que a linha de tiro esteja 
desimpedida e tiver sido declarada segura e somente após a autorização para mudança de posto, se 
deslocar para a próxima posição de tiro, quando for o caso. 

2.6. Um Diretor de prova tem autoridade para exigir que qualquer arma que não esteja em 
condições exigidas pelas regras de segurança e seja considerada insegura, seja removida da linha 
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de tiro. O competidor pode substituir a arma, porém, a arma substituta deverá ser certificada antes 
de ser levada para a linha de tiro. 

2.7. Se houver uma violação de norma de segurança, o competidor deverá ser interrompido, e 
deverá ser DESQUALIFICADO daquela prova. 

2.8.  Procedimentos que coloquem em risco a segurança é uma das razoes, pelas quais um 
competidor pode ser interrompido durante o decorrer da série de tiros. 

2.9. É OBRIGATÓRIO QUE TODOS os competidores, oficiais de linha, e quaisquer outras 
pessoas na linha de tiro, USEM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA OS OLHOS E OUVIDOS. É 
obrigatório que todos que estejam atrás da linha de tiro, utilizem óculos de proteção. 

Paragrafo único: Disparos acidentais, durante a carga, descarga, e recarga, são violações 
das normas de segurança, assim como disparos acima dos limites do para balas, e ou a 
menos de três metros do competidor. 

 

3. DA HOMOLOGAÇÃO 

3.1. Antes do inicio da competição, durante o processo de inscrição, as armas dos competidores 
deverão ser examinadas, homologadas e certificadas para verificar se estão de acordo com os 
pesos, modelos, medidas, divisões e calibres previstos no regulamento e se atendem aos preceitos 
das regras de segurança. O diretor da prova deverá indicar uma ou mais pessoas para certificar 
armas de conformidade com as regras. 

3.2. Gatilhos trabalhados a ponto de ficarem fora dos limites do guarda-mato e de segurança 
exigidos, não são permitidos. Os gatilhos devem ser verificados pelo encarregado da homologação 
e certificação das armas antes do início da prova. Se o mecanismo não atender ao exigido, a arma 
não será permitida na competição, a menos que seja reajustada e passe novamente pelo teste de 
segurança do encarregado de homologação das armas, antes da entrada do competidor na linha de 
tiro. 

3.3. O competidor que, durante a prova, trocar de arma sem que esta seja homologada, e 
autorizada a troca pelo diretor de prova, será desqualificado das series que utilizou o armamento 
não autorizado, não sendo possível identificar o momento em que a troca se deu, o competidor 
será desqualificado da prova. 

3.4. As divisões previstas para as provas validas pelo ranking estadual são:  
 a) Divisão OPEN (ANEXO M); 
 b) Divisão STANDARD (ANEXO M). 

3.4.1. A arrecadação das taxas de inscrições, fica a cargo do clube que sedia a prova, 
podendo este dar isenção, desconto, abatimento etc., de acordo com seu critério, entretanto 
alguns limites devem ser observados, a fim de garantir uma maior participação dos atletas. 

3.4.2. O Staff, os Range Offices, que estejam trabalhando, terão asseguradas suas 
participações sem pagamento de taxa de inscrição, em apenas uma das duas divisões 
(STANDART e OPEN). 

3.4.3. Caso deseje competir em outra divisão, (se seu enquadramento nesta divisão for 
possível), este deverão recolher a taxa de inscrição referente a esta nova inscrição, desde 
que isto ocorra antes do inicio do pré-match (1º tiro). 
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3.4.4. Os competidores podem se inscrever nas duas divisões, entretanto eles competem no 
overall e na categoria que se enquadrarem, de cada divisão. 

3.5. As categorias em cada divisão, previstas para as provas válidas pelo ranking estadual são:  
 
 - Junior (até 18 anos); 
 - Damas; 
 - Sênior (50 até 59 anos); 
 - Super Sênior (acima de 60 anos); 

- Paralímpicos (aqueles que possuírem qualquer tipo de limitação física, que por este 
motivo incapazes de seguirem o que descreve o item 4.1. e 4.2., este atletas competem 
apenas entre os seus semelhantes) 

 

4. DAS POSIÇÕES 

4.1. A posição de tiro será em PÉ, deve ser qualquer posição segura em pé, sem fazer apoio em 
qualquer parte do estande, fixa ou móvel, com a arma apoiada somente por uma ou ambas as mãos 
(caçador). 

4.2. Nenhuma parte dos braços, de uma ou ambas as mãos que seguram a arma, pode ficar em 
contato com qualquer outra parte do corpo ou roupa do competidor, bandoleiras são proibidas. 

 

5. COMANDOS NA LINHA DE TIRO. 

(A) “Atenção Senhores atiradores” 

(B) “Para a (xº) série de tiros em 30 segundos” 

(C) “Carregar” 

Uma vez decorridos os 30 segundos para os atiradores carregarem suas armas e se posicionarem 
para a serie deverá ser dado o comando: 

(D) “Fogo a vontade” 

Este comando pode ser substituído por um toque ou sinal eletrônico audível em todo o stand. 

Ao final da série de cinco tiros em dois minutos deverá ser dado o comando: 

“Cessar Fogo” que poderá igualmente ser substituído por um toque ou sinal eletrônico 
audível em todo o stand. 

A seguir deverá ser dado o comando: 

(E) “Armas abertas e descarregadas” 

(F) “Linha de tiro em segurança” 

(G) O período de tiro de dois minutos deverá oficialmente começar no início do som 
audível ou após a palavra “Fogo” e deverá terminar no início do som audível ou no início 
da primeira palavra do comando “Cessar Fogo”  
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Ao final de cada série de 05 alvos o comando acima deverá ser seguido pelo seguinte: 

(H) “Mudança de posto autorizada” 

 

6. PONTUAÇÃO 

6.1. Para cada serie de cinco tiros, os alvos deverão ser atirados em sequência da esquerda para a 
direita sendo permitido apenas um tiro em cada alvo. Cada grupo de cinco alvos constitui uma 
serie. 

6.2. As sumulas de prova para cada competição deverão conter as anotações constantes do 
(ANEXO A). 

A. Ao final de cada serie de cinco tiros os resultados deverão ser assinalados na sumula de 
acordo com a sequência de acertos ou erros. 
B. Cada acerto deverá ser marcado com um X no quadrado correspondente ao tiro e cada 
erro deverá ser marcado com um 0 (zero). 
C. No final da prova os resultados das 4 series deverá ser anotado na sumula e assinado 
pelo juiz de linha e pelo competidor. 

6.3. Um tiro será marcado como um acerto ( X ), se o alvo correto for derrubado para fora de sua 
base de apoio, ou seja cair. (Vide Anexo P).  

As seguintes condições de tiro no alvo correto deverão ser consideradas como um acerto: 
A. Um disparo ou ricochete que derrube o alvo. 
B. Um disparo ou ricochete de um outro competidor, que derrube o alvo, desde que, sem 
esta intenção.  

6.4.  Um tiro será a marcação como erro ( 0 ), se o alvo atirado for atingido e por qualquer motivo 
não cair permanecendo totalmente sobre sua base. As seguintes condições de tiro no alvo correto 
deverão ser consideradas como erro ( 0 ). 

A. Alvos que não sejam atingidos por qualquer razão. 
B. Um alvo que for derrubado por um tiro disparado antes do comando “Fogo” ou após o 
“Cessar Fogo. Ao final da serie o diretor da prova deverá anunciar: “Este tiro não foi 
valido”. 
C. Se durante uma série um alvo for derrubado fora da sequência correta, perderá o ponto 
correspondente ao alvo atingido fora de ordem e o ponto correspondente ao alvo em que 
deveria ter atirado, ou seja, dois pontos. 
D. Se um competidor efetuar deliberadamente mais que 5 (cinco) disparos em uma mesma 
série de tiros deverá ser imediatamente notificado pelo juiz de linha ou pelo diretor da 
prova e seu resultado desconsiderado naquela serie. Em caso de reincidência o atirador 
deverá ser desqualificado daquela competição. 

 

7. RE-SHOOT 

7.1. RE-SHOOT são oportunidades de disparar um ou mais tiros em uma determinada serie fora 
da sequência normal quando por motivos alheios ao desempenho do competidor, à sua arma ou à 
sua munição não for possível completar a serie de cinco tiros. 

7.2. Os tiros correspondentes ao re-shoot, serão disparados em uma serie separada pelo 
competidor que não conseguiu completar sua serie. Se o re-shoot consistir de cinco alvos, o tempo 
normal de dois minutos será concedido para que o competidor complete a serie. 
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7.3. Se o re-shoot se referir a menos de cinco alvos o tempo para o atirador completar sua serie 
será proporcional ao numero de alvos que deixaram de ser atirados. 

7.4. Será o competidor obrigado a fazer o re-shoot, quando algum(s) alvos desta serie caiem, pela 
vibração nos suportes que sustentam estes alvos, caso o problema se repita por mais de duas vezes, 
estes suportes deverão ser substituídos, na impossibilidade de substituição e consequente solucao 
do problema, esta(s) serie(s) serao canceladas para efeito de pontuação para todos os 
competidores. 

7.5. O (s) clube (s) que apresentarem estes problemas em uma determinada prova, só poderão 
sediar outras provas, se o problema for corrigido e verificado pela diretoria técnica da FESTP. 

 

8. DESEMPATES  

8.1. No caso de pontos totais iguais feitos por mais de um competidor na mesma divisão e 
categoria, o diretor de prova pode decidir como promover o desempate que poderá ser através de 
contagem regressiva de alvos na seguinte sequência. 

A. Será considerado vencedor o atirador que acertar o maior número de carneiros. 
Havendo empate no numero de carneiros acertados serão contados os perus e persistindo o 
empate nos perus serão contados os porcos. Havendo empate nos porcos serão computadas 
as galinhas. 
B. Desempate por shoot off: Consiste em atirar cinco alvos geralmente colocados a 
distancia máxima de 50 metros e composta por alvos galinhas, no sistema “mata – mata”, o 
1º que errar, perde. 
C. Persistindo o empate, o competidor de maior idade, será declarado o ganhador. 

 

9. REINCRIÇÕES 

9.1.  Nas provas validas para o ranking estadual, quando permitidas re-inscrições, o resultado a ser 
considerado para fins de premiação será aquele obtido na primeira inscrição. 

 

10.  PROTESTOS 

10.1. Todos os protestos oficiais deverão ser analisados por um comitê composto de 3 membros 
apontado pelo diretor da prova, todos os membros do comitê têm que possuir notória experiência e 
pratica na modalidade além de associado e em dia para com a FESTP. 

10.2. Todos os protestos oficiais deverão ser submetidos ao Diretor de Prova por escrito, 
acompanhados por uma taxa igual ao valor de 5 inscrições, dentro do prazo máximo de uma hora 
após o fato ocorrido.  

10.3. A taxa deverá ser devolvida à parte impetrante se a decisão do comitê lhe for favorável. Caso 
contrário o valor da taxa será repassado a federação. 

10.4. Uma arma que não tenha sido previamente inspecionada por um júri poderá ser motivo de 
protesto por outro competidor, porem, nenhum competidor deverá ser interrompido durante uma 
serie, por este motivo. Após o término da série, será exigido que o competidor em questão, 
disponibilize sua arma para inspeção por um júri. Caso se confirme a irregularidade, por qualquer 
motivo, o competidor será desqualificado da prova. 
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11. DA PREMIAÇÃO 

11.1. As provas válidas pelo ranking estadual, devem seguir o padrão de premiação abaixo, como 
mínimo exigido por divisão e categoria: 

 a)  Junior, Damas, Sênior, Super Sênior, Paraolímpicos.  
   - Até 3 Participantes: premia-se o campeão. 
   - De 4 a 7 Participantes: premia-se o campeão e o vice. 
   - De 8 a 17 Participantes: premia-se o campeão, o vice, e o 3º colocado. 
   - Acima de 17 Participantes: premia-se até o quinto colocado. 

b) Cada competidor a principio será premiado apenas em uma categoria de uma mesma 
divisão, além do overall. 

11.2. O padrão dos troféus e ou medalhas, deve ser de acordo com a importância da prova, e 
respeito aos competidores, nas provas válidas pelo ranking estadual, não serão aceitas como 
premiação, medalhas de (loja de futebol), as premiações devem conter o nome do evento, data e 
colocação obtida pelo competidor. 

11.3. Nas provas válidas para o ranking estadual, os clubes podem premiar livremente, tantos 
quantos competidores quiser, desde que sigam o mínimo exigido no item 11.1. 

        

12. DOS ESTANDES 

12.1. Para efeito de realização de provas oficiais validas pelo ranking estadual, serão aceitos 
estandes construídos e aparelhados de acordo: 

1º - Considerando a segurança não só dos competidores, mas também dos expectadores e 
demais presentes as dependências do clube,  

2º - Com a capacidade de postos de tiro disponíveis, neste caso duas opções são validas, e 
devem atender ao mínimo necessário. 

  a) Estandes com raias independentes (ANEXO R) 
  b) Estandes com raias continuas (ANEXO Q) 
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ANEXO A 

DIVISÃO:   Open  (  )  /  Standard (    )

Categoria(s)

Nº FEDERAÇÃO: Damas:     [    ]

Junior:      [    ]

Tipo: Carabina (   )  Mini-Rifle:  (   ) Senior:      [  ]

Miras:  Aberta (  ) Luneta (  ) Ponto (  ) S. Senior   [    ]

Sistema:     Semi auto  (   )       Repetição:  (   )

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

DATA:EVENTO:

ATLETA: 

PORCO

PERU

Nº CR:

CLUBE:

ARMAMENTO UTILIZADO

Fabricante:

Modelo: 

Nº Arma 1:

Nº Arma 2:

Homologada por: Assinatura:

Homologada por: Assinatura:

Ass. Diretor de Prova Ass. Atleta

Horario:

CARNEIRO

RESULTADO

OBSERVAÇÕES:

GALINHA

GALINHA RESULTADO
PORCO

PERU

CARNEIRO
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ANEXO P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para garantir que as silhueta só cairão se efetivamente atingidas com suficientes 
precisão e energia, deve-se soldar na parte posterior da base da silhueta, um 
pequeno prolongamento em “L”, de no Máximo 4mm, desta forma, evitam-se os 
“giros” das silhuetas e consequentes discussões quanto a pontuação.  

É recomendável, mas não obrigatório, que as 
bases sejam construídas a partir de cantoneiras, 
no lugar dos vergalhões roliços, para diminuir 
a possibilidade de giro das bases durante o 
armar para a próxima serie. 
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A frente de cada haste que sustenta as silhuetas, uma cantoneira 
de diâmetro maior esta, deve ser fixada, para evitar que 
disparos que atinjam as hastes, derrubem as silhuetas. 
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ANEXO M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STANDARD OPEN 

Permitido mira óptica ate 4 x ou ponto eletrônico NÃO SIM 

Permitido apoio frontal destacável (forende grip) NÃO SIM 

Permitido carregar com mais de 5 cartuchos por serie  NÃO NÃO 

Permitido coronha rebatível ou telescópica  NÃO SIM 

Permitido mira aberta regulável ou não. SIM SIM 

Lentes auxiliares ou lupas, desde que estejam fixadas 
nas lentes ou armação dos óculos do competidor SIM SIM 

Apoios ou suportes artificiais, bandoleiras, roupas 
pesadas ou excessivamente encorpadas ou qualquer tipo 
de suporte ou pulseira para pulso ou braço. Exceto na 
categoria paraolímpico. 

NÃO NÃO 

Materiais de fricção, ou emborrachados em qualquer 
parte da arma, (salvo as soleiras) NÃO SIM 
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ANEXO R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste layout de estande, as silhuetas devem ser todas 
posicionadas nas mesmas alturas, dentro do Maximo 60cm e 
mínimo 15 cm (Imagem 01), isto posto, considerando as 
diversidades de relevo. Seja qual for a altura escolhida, todas as 
series devem manter a mesma altura entre elas. 
Todas as silhuetas devem ser pintadas na cor preto fosco, e o 
fundo de contraste na cor branca impreterivelmente. 
A distancia entre as silhuetas de uma mesma serie, deve ser de no 
mínimo 10 cm (Imagem 02), esta deve ser medida considerando 
os extremos das silhuetas, não  sua base. 
Se medidas superiores ao mínimo forem aplicadas, estas devem 
ser aplicadas em todas as series. 
As silhuetas deverão seguir o mesmo sentido de posicionamento 
(Imagem 03). 
Por questões de seguranca, a delimitação do estande NÃO PODE 
SER FEITA COM MATERIAIS TRANSPONIVEIS, QUER 
POR DISPARO DIRETO OU INDIRETO, em qualquer de seus 
lados 
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ANEXO Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste layout de estande, as silhuetas devem ser todas 
posicionadas nas mesmas alturas, dentro do Maximo 
20 cm e mínimo 10 cm (Imagem 01). Seja qual for a 
altura escolhida, todas as series devem manter a 
mesma entre elas. 
Todas as silhuetas devem ser pintadas na cor preto 
fosco, e o fundo INTRANSPONIVEL, de contraste 
na cor branca impreterivelmente. 
A distancia entre as silhuetas de uma mesma serie, 
deve ser de no mínimo 10 cm (Imagem 02), esta 
deve ser medida considerando os extremos das 
silhuetas, não de sua base. 
Se medidas superiores ao mínimo forem aplicadas, 
estas devem ser aplicadas em todas as series. 
As silhuetas deverão seguir um mesmo sentido de 
posicionamento  (Imagens 03). 
Por questões de seguranca, a delimitação do estande 
NÃO PODE SER FEITA COM MATERIAIS 
TRANSPONIVEIS, QUER POR DISPARO 
DIRETO OU INDIRETO, em qualquer de seus 
lados. 
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DIAGRAMA CARNEIRO 

 

PROVA: Silhueta Metálica Reduzida   DISTANCIA: 50 metros 

     

SILHUETA: Carneiro    ESPESSURA DA CHAPA: 6,35mm 

 

COMPRIMENTO MAXIMO: 22 cm  ALTURA MAXIMA: 17 cm 
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DIAGRAMA PORCO 

 

PROVA: Silhueta Metálica Reduzida   DISTANCIA: 25 metros 

     

SILHUETA: Porco     ESPESSURA DA CHAPA: 6,35mm 

 

COMPRIMENTO MAXIMO: 14,5 cm  ALTURA MAXIMA: 9 cm 
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DIAGRAMA PERU 

 

PROVA: Silhueta Metálica Reduzida   DISTANCIA: 37,5 metros 

     

SILHUETA: Peru     ESPESSURA DA CHAPA: 6,35mm 

 

COMPRIMENTO MAXIMO: 14 cm  ALTURA MAXIMA: 13,5 cm 
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DIAGRAMA GALINHA 

 

PROVA: Silhueta Metálica Reduzida   DISTANCIA: 12,5 metros 

 

SILHUETA: Galinha     ESPESSURA DA CHAPA: 6,35mm 

 

COMPRIMENTO MAXIMO: 9,5 cm  ALTURA MAXIMA: 8 cm 

 


