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1.  INFORME DE COMPETIÇÃO ARMAS LONGAS 2023

Este documento tem a finalidade de informar a todos os competidores que participarão do V 

Campeonato Rondoniense de Armas Longas, quanto as Mudanças realizadas para a 

temporada 2023.

2.  MODALIDADES DISPONÍVEIS

2.1  - TRAP 25;

2.1.1  - O atirador poderá fazer uma REINSCRICÃO.

2.2  - SILHUETA METÁLICA OPEN:

Modalidade a ser disputada apenas com armas longas de fogo central ou circular com calibre 

não superior ao 357 mag. e fator inferior a 140). Nesta modalidade e permitido o uso de 

equipamentos ópticos de pontaria, sem limite de tamanho ou aproximação. 

OBS.: Não será permitido o uso do calibre .17HMR.

2.3  - SILHUETA METÁLICA MIRA ABERTA:  

Modalidade a ser disputada com armas longas de fogo central ou circular com calibre não 

superior ao 357 mag., onde não é permitido o uso de miras auxiliares, sendo utilizados aparelho 

de pontaria do tipo “alça e massa de mira'' acoplado ao equipamento.

2.4  - SNIPER BR 50 metros:

Modalidade a ser disputada com armas longas de fabricação Nacional (CBC, Rossi, 

Imbel/Itajubá, etc.) em calibre .22 LR com munição Standard/comum também de fabricação 

nacional e lunetas de no máximo 10x de aumento. Esta é uma modalidade de entrada para o 

tiro de precisão e será disputada a distancia fixa de 50 metros.

Para execução dos disparos será permitido apenas apoio Frontal tipo SAND BAG ou BIPÉ, sendo 

a parte traseira da arma apoiado no Atirador, caso tenha apoio da Soleira ou outra parte da 

arma na bancada ou chão durante a execução de cada serie o atirador terá sua pontuação 

ZERADA.

Caso atirador utilize luneta com mais de 10x, é de responsabilidade do mesmo observar que 

esteja no limite máximo do aumento. Se o RO observar que a luneta esteja com mais de 10x o 

atirador terá sua pontuação ZERADA.

 

2.5 - SNIPER OPEN:

Será permitido o uso de armas longas de qualquer calibre, nacional ou importada e com 

munição nacional, importada e ou recarregada, sem limite especifico no equipamento de 

pontaria (Lunetas). Esta modalidade será disputada em distância fixa de 100 metros. 

Para execução dos disparos será permitido apenas apoio Frontal tipo SAND BAG ou BIPÉ, sendo 

a parte traseira da arma apoiado no Atirador, caso tenha apoio da Soleira ou outra parte da 

arma na bancada ou chão durante a execução de cada serie o atirador terá sua pontuação 

ZERADA.



2.6 - FUZIL CAÇADOR OPEN

Modalidade a ser disputada com armas longas de fogo central, com calibres igual ou superior 

ao 223 Rem (Carabinas, Fuzis etc.) A arma poderá estar customizada com acessórios que 

simulem uma caça esportiva (Luneta e bipé). 

Alvos: 

 6” - 80 MT – 3 TIROS - posição de tiro - EM PÉ

 5” - 90 MT – 3 TIROS - Posição de tiro - AGAIXADO

 4” - 100 MT – 4 TIROS – Posição de tiro - DEITADO

TEMPO: 90 Segundos – utilizado TIMER.

SUPORTE DE TIRO: PADRÃO FRTP para posições EM PÉ  e AGAIXADO.

Para os tiros na posição DEITADO suporte a livre escolha do atirador, desde que a mesma apoie 

apenas a parte frontal da arma. (Não permitido dois apoios).

O início da prova se dará na posição de saída com os calcanhares na marca (esta deverá 

estar posicionada a 2 metros antes do suporte padrão) e a arma apontada para frente na linha 

de cintura com o FERROLHO ABERTO.

A cada mudança de posição a arma deverá estar com a ACÃO ABERTA. Este critério de 

segurança é caráter desclassificatório (DQ).

2.7 - TRP - TIRO RÁPIDO DE PRECISÃO OPEN

A modalidade será disputada em todas as etapas do campeonato;

O atleta poderá utilizar qualquer Arma curta, de qualquer calibre, com ou sem mira Optronica.

2.8 - TRP - TIRO RÁPIDO DE PRECISÃO STANDARD

A modalidade será disputada em todas as etapas do campeonato;

O atleta poderá utilizar qualquer Arma curta, de FOGO CENTRAL com mira aberta.

3 - PONTUAÇÃO

O competidor deverá descartar a pontuação de duas etapas EXPRESSAS de cada 

Modalidade no âmbito do Campeonato Estadual 2023.

A 5ª Etapa do Campeonato Estadual terá seu resultado com pontuação multiplicada por dois e 

será PONTUACÃO OBRIGATÓRIA.

Para RANKEAR no CAMPEONATO RODONIENSE DE ARMAS LONGAS, o competidor somará duas 

notas das ETAPAS EXPRESSAS + a NOTA DA FINAL (PRESENCIAL) COM PONTUACÃO DOBRADA.

4 - DAS INSCRIÇÕES

A modalidade TRAP 25 permitirá apenas 1 (uma) reinscrição, cujo custo dos pratos não estará 

incluso no valor da inscrição.

Para as demais modalidades competidor poderá fazer 1 (uma) inscrição e 4 (quatro) 

reinscrições; 

Todas as modalidades de armas longas terão o valor de inscrição ANTECIPADA DE R$ 65,00 

(feitas pelo site da FRTP até 3 dias antes da etapa) e R$ 75,00 para efetuar a inscrição no 

Clube de participação.

As inscrições serão destinadas especificamente para cobrir os custos da etapa sede do 

campeonato, portanto as inscrições não utilizadas na etapa não terão o valor ressarcido ou o 

credito transferido para próxima etapa do Campeonato Estadual 2023.



5 - REGRAS, DESQUALIFICAÇÕES E RECURSOS

A competição terá como referência os regulamentos de cada modalidade.

O Campeonato Estadual 2023 tem como princípio estatutário cultivar e desenvolver o esporte 

do tiro, obedecendo à atual legislação e as regulamentações a serem baixadas pelas 

autoridades competentes, com vistas a um aprimoramento técnico de seus sócios, bem como o 

ensinamento e prática dos cuidados e regras de segurança necessárias ao manuseio e uso de 

armas de fogo. O competidor que não se enquadrar nestes princípios e for flagrado 

desrespeitando os regulamentos para levar vantagem sobre os demais participantes, será 

BANIDO do VII Campeonato Estadual de armas Longas. 

6 - DEVERES DOS CLUBES

É dever da entidade de tiro manter as pistas em condições de tiro.

A entidade de tiro deverá manter a PISTA DE SILHUETA METÁLICA, com manutenção em dia e 

revisada antes da etapa.

A entidade que sediar o evento deverá isolar ou sinalizar os locais das competições, de forma 

que mantenham o silencio para que os atletas possam se concentrar.

As entidades de tiro deverão manter estoque de alvos suficientes para a etapa a ser sediada.

www.frtp.org.br
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