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13/02/2021 – Campeonato Interno CAR/PST/RF CCCT 2021 

O Clube Caxiense de Caça e Tiro tem a honra de convidar os atiradores, familiares e 

simpatizantes do esporte de tiro, para o campeonato interno de CARABINA / PISTOLA / 

RIFLE , a realizar- se em sua sede esportiva na Capela Santa Bárbara, nº. 710 - 

Travessão Cremona – Ana Rech, no decorrer do ano de 2021. 

Regulamento: 

1 - O Campeonato Interno de CAR / PST / RF, será realizado em 9 provas. 

2 - Calendário. 
 

CAMPEONATO CCCT CAR / PST / RF 2018 

ETAPA DIA MÊS 

1ª 13 Fevereiro 

2ª 13 Março 

3ª 17 Abril 

4ª 29 Maio 

5ª 19 Junho 

6ª 10 Julho 

7ª 21 Agosto 

8ª 18 Setembro 

9ª 09 Outubro 

 

3 - As provas serão realizadas aos sábados ou domingos com a seguinte ordem 

- 8:00 horas - Abertura das inscrições; 

- 8:30 horas - Início das provas; 

- 12:00 horas - Intervalo; 

- 13:30 horas - Reinício dos Campeonatos; 

- 16:00 horas - Encerramento das Inscrições; 

- 17:00 horas - Final da prova. 

4 - As provas serão realizadas no estande de balas do CCCT. 
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5 - A direção da prova escolherá um Juiz principal. 

6 - Serão disputadas as seguintes modalidades. 

- Carabina 25m Calibre Menor; 

- Carabina 50m Calibre Menor; 

- Carabina 50m Calibre Maior; 

- Carabina M. A. de Ar 25 metros; 

- Duelo 20 segundos - Revólver Calibre Maior; 

- Duelo 20 segundos - Revólver Calibre Menor; 

- Duelo 20 segundos - Revólver Snub; 

- Duelo 20 segundos - Pistola Calibre Maior; 

- Duelo 20 segundos - Pistola Calibre Menor; 

- Duelo 20 segundos Light - Revólver Calibre Maior; 

- Duelo 20 segundos Light - Revólver Calibre Menor; 

- Duelo 20 segundos Light - Pistola Calibre Maior; 

- Duelo 20 segundos Light - Pistola Calibre Menor;  

- Duelo 20 segundos - Carabina Semi-auto 50 metros mira ótica; 

- Duelo 20 segundos - Carabina Semi-auto 50 metros; 

- NRA Rifle; 

7 - Os atiradores estarão distribuídos em categorias como segue. 

Duelo 20 segundos - Revólver Calibre Maior (Categorias A, B, Master e Dama) 

Duelo 20 segundos - Pistola Calibre Maior (Categorias A, B, Master e Dama) 

Demais modalidades categoria Geral. 

7.1 - Os atiradores serão ranqueados conforme média final, composta dos 5 melhores 

resultados, do Campeonato Interno de CAR / PST / RF do Clube Caxiense de Caça e Tiro 

2020. 

7.2 - Atirador que não participou em 2020 ou não está ranqueado em anos anteriores do 

campeonato interno do CCCT, será enquadrado a partir do resultado da primeira prova 

que participar no ano, permanecendo na mesma Categoria, até o final do campeonato. 
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Será permitido ao atirador subir de categoria, após a primeira prova, caso venha a 

desejar, porém, deverá permanecer nela até o final do campeonato. 

7.3 – Para as modalidades Duelo 20s Revolver e Pistola maior os atiradores ranqueados 

no Campeonato Gaúcho de CAR / PST / RF e não ranqueados no interno do CCCT serão 

enquadrados considerando o percentual de acertos no ranking Gaúcho 2020 ou 

anteriores, equivalente às categorias do Campeonato Interno de CAR / PST / RF do Clube 

Caxiense de Caça e Tiro 2021. 

 

Categoria B: até 179,99 pontos  

Categoria A: 180 a 200 pontos 

Master: 65 anos ou mais 

8 - Serão premiados com medalhas em cada prova os 03 primeiros colocados de cada 

modalidade Categoria. Os 03 melhores do ranking em cada categoria, no final do 

campeonato, serão premiados com troféus.  

8.1 - A entrega da premiação, medalhas, de cada prova será durante a próxima etapa. 

8.2 - Os resultados das etapas serão publicados online no site do CCCT. 

www.clubecaxiensecacaetiro.com.br 

9 - Se houver empate na premiação individual; maior numero de acertos no 10; 

persistindo o empate, o maior número de acertos no X definirá o vencedor. Em caso de 

novo empate o atirador mais velho vence. 

10 - Para fins de Ranking Individual, serão considerados os cinco melhores resultados. 

Em caso de empate, serão considerados o total de pontos obtidos pelos atiradores 

empatados em todas as provas que participou. Persistindo o empate, o atirador com o 

melhor resultado na última prova válida, penúltima e assim por diante. 

10.1 – Para o atirador ter direito a premiação de ranking individual ao final do campeonato 

deverá ter participado de no mínimo 5 provas. 

11 - Os valores das inscrições serão: 

- R$ 25,00 por inscrição no local. 

- R$ 15,00 reinscrições. 

- R$ 20,00 por inscrição online somente sócios CCCT. 

http://www.clubecaxiensecacaetiro.com.br/


 4 

Convidados: 

- R$ 25,00 por inscrição inclusive online. 

- R$ 20,00 reinscrições 

 

14 - Para dirimir dúvidas não previstas no presente regulamento fica criada uma comissão 

permanente composta pelos seguintes representantes do CCCT. Todas as suas decisões 

devem seguir as normas da FGCT e CBTE.  Ficam eleitos os seguintes:  

Presidente do CCCT 

Fábio Lopes Dartora 

Manoel Carlos Golin Porto 

 

Informações do Clube: 

 

E-mail: contato@clubecaxiensecacaetiro.com.br 

Endereço Eletrônico : www.clubecaxiensecacaetiro.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/clubecaxiensedecacaetiro 
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