
Pista 01
  12 plates  3 popper Alvos

Disparos 15  mínimo

Pontos Possíveis 30
Condição da arma 
Carregada e pronta de acordo com sua divisão 8.2.2   

Posição de saída  
Dentro da ár ea demarcada . 8.2.2
 posição  90graus do ilíaco .

 Ao sinal sonoroInicio :
  : Ao ultimo disparoFinal

  Após o sinal  sonoro Procedimentos
engajar os alvos dentro da área demarcada 
Penalidades de acordo com as regras do IPSC 2015 	  

	  

	  

	  

	  

	  



Pista 02
  18 plates  04 plates penalt 04 popper Alvos

Disparos 22  mínimo

Pontos Possíveis 110
Condição da arma 
Carregada com a camara vazia    

Posição de saída  
Dentro da área demarcada  arma carregada com a camara vazia
encima da mesa na  linha. 

 Ao sinal sonoroInicio :
  : Ao ultimo disparoFinal

  Após o sinal  sonoro Procedimentos
engajar os alvos dentro da área demarcada 
Penalidades de acordo com as regras do IPSC 2015 	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  



Pista 03 
  13 plates  08 popper 04 poppes penalt Alvos

Disparos 18  mínimo

Pontos Possíveis 105
Condição da arma 
carregada e pronta  - 8.2.2.   

Posição de saída  
sentado  dentro da área demarcada arma apontando para o para balas  
Carregada e pronta de acordo com sua divisão 8.2.2

 Ao sinal sonoroInicio :
  : Ao ultimo disparoFinal

  Após o sinal  sonoro Procedimentos
engajar os alvos dentro da área demarcada 
Penalidades de acordo com as regras do IPSC 2015 	  

	  

	  

	  

	   	  

	  



Pista 04 
  05 plates 04 plates penalt  4 popper  02popper penaltAlvos

Disparos 09  mínimo

Pontos Possíveis 45 
Condição da arma 
Carregada e pronta de acordo com sua divisão 8.2.2   

Posição de saída  
Dentro da área demarcada arma pes tocando a start line 
Carregada e pronta de acordo com sua divisão 8.2.2

 Ao sinal sonoroInicio :
  : Ao ultimo disparoFinal

  Após o sinal  sonoro Procedimentos
engajar os alvos dentro da área demarcada
Penalidades de acordo com as regras do IPSC 2015 	  

	  

	  

	  

	   	  



Pista 05
  10 plates  06 popper Alvos

Disparos 16  mínimo

Pontos Possíveis 80
Condição da arma 
Carregada e pronta de acordo com sua divisão 8.2.2   

Posição de saída  
Dentro da área demarcada . 8.2.2
 posição caçador 

 Ao sinal sonoroInicio :
  : Ao ultimo disparoFinal

  Após o sinal  sonoro Procedimentos
engajar os alvos dentro da área demarcada 
Penalidades de acordo com as regras do IPSC 2015 	  


