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19/06/2010 – Campeonato Interno Fuzil 100 metros CCCT 2020 

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

simpatizantes do esporte de tiro, para o Campeonato de tiro de Fuzil 100 metros, a 

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

Cremona – Ana Rech, no decorrer do ano de 2020. 

Regulamento: 

1 - O Campeonato Interno de Fuzil, será realizado em 3 dias. 

2 - Calendário. 
 

Campeonato Interno CCCT Fuzil 100 metros 2020 

ETAPA DIA MÊS 

1ª 27 Junho 

2ª 15 Agosto 

3ª 17 Outubro 

3 – As provas serão realizadas aos sábados com a seguinte ordem: 

- 8:00 horas - Abertura das inscrições; 

- 8:30 horas - Início da prova; 

- 12:00 horas - Intervalo; 

- 13:30 horas - Reinício das prova; 

- 16:00 horas - Encerramento das Inscrições; 

- 17:00 horas - Final da prova. 
 

4 - As provas serão realizadas no estande de balas do CCCT. 

5 - A direção de prova escolherá um Juiz principal. 

6 - Será atirada a modalidade. 

- Rifle 100 metros com sistema de pontaria livre e utilização de qualquer acessório de 

Apoio Frontal do armamento sobre a bancada. Armamento todo rifle, SEMI-AUTO, 

LEVER ACTION OU BOLT-ACTION; No suporte dianteiro (Apoio Frontal) o fuzil deverá 

estar apoiado (porém sem estar preso), de forma que os movimentos fiquem livres na 
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horizontal, ao qual deverão ser verificados pelo juiz. Exemplo de apoios frontais: Saco de 

areia, bipé... 

7 - As provas serão compostas por 10 disparos dentro de um intervalo de 10 minutos. 
 

8 – Classificação da Prova.  A pontuação será aferida pela juria logo após a série de 

disparos com a presença do atleta se o mesmo quiser. Classificação do campeonato 

soma dos três escores, no caso de empate o maior escore em uma prova desempata e 

assim sucessivamente. Persistindo o empate o atirador mais velho vence. 

8.1 - O desempate na pontuação dos atiradores será determinado pelo maior número de 

10X, 10, 9, 8, etc. Persistindo a condição de empate o atirador mais velho vence. 

8.2 - Tiro cruzado (em alvo errado): se o impacto for do mesmo calibre daquele a que o 

alvo pertence, será desconsiderado, na contagem dos pontos, o tiro de menor valor; se os 

calibres forem diversos, desde que possível a identificação do tiro impreciso, será ele 

anulado, não gerando quaisquer vantagens para o seu autor. 

8.3 - Verificando-se maior número de tiros em um alvo do que o fixado pela regra, serão 

descontados, naquele alvo, os de maior valor, em número idêntico aos que excederam. 

9 - Alvos utilizados 
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10 - Os resultados das etapas e do campeonato serão publicados online no site do CCCT. 

www.clubecaxiensecacaetiro.com.br 

 

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. 

Convidados: 

- R$ 25,00 por inscrição inclusive online. 

- R$ 20,00 reinscrições 

 

12 - 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:  

Jean Labatut - Presidente do CCCT 

Fábio Lopes Dartora - Diretoria de Tiro a Bala 

Manoel Carlos Golin Porto - Diretoria de Tiro a Bala 

 

Informações do Clube: 

 

E-mail: contato@clubecaxiensecacaetiro.com.br 

Endereço Eletrônico : www.clubecaxiensecacaetiro.com.br 

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

 

 

http://www.clubecaxiensecacaetiro.com.br/
mailto:contato@clubecaxiensecacaetiro.com.br
http://www.clubecaxiensecacaetiro.com.br/
https://www.facebook.com/clubecaxiensedecacaetiro

