Informativo 001-2017
Comunicado aos Clubes e Atiradores filiados a FGTP
1. Estamos divulgando o calendário das provas do ranking de 2017, conforme foi discutido na
reunião com os Clubes, no dia 29.11.2016.
Foi informado naquela oportunidade que, em razão de várias manifestações de que o número
de provas do ranking de IPSC LIGHT deste ano foi muito desgastante, tanto para os próprios
atiradores como, também, para os ROS, a Federação optou em reduzir o número de provas
para o ano de 2017. Assim, decidiu a Diretoria em reduzir para apenas 16 provas. Permanecem
aquelas que são realizadas juntamente com as de IPSC, que são em número de 9, acrescendose mais 7, que serão sediadas pelos Clubes indoor. Em razão disso, a Diretoria, levando em
conta o desempenho e organização dos Clubes durante esse ano, escolheu aqueles que
deverão sediar essas provas. Para o ano seguinte serão reavaliados todos os Clubes, pelas suas
atividades internas ou participações no próprio ranking, se for o caso, de forma a formar o
novo rol daqueles que deverão dar continuidade ao próximo. Os descartes dessas provas
indoor serão feitos em separado das demais realizadas em conjunto com o IPSC.
Em relação ao ranking de Saque Rápido, todos aqueles que na reunião solicitaram a
oportunidade de sediar alguma prova tiveram seus pedidos atendidos, para as datas
escolhidas na reunião.
Devido a várias manifestações feitas por dirigentes durante esse ano, reafirmamos que as
provas sediadas são de exclusiva responsabilidade dos Clubes e não da Federação; lembramos
que o Ranking é da Federação e não a prova. O site da Federação apresenta a relação dos ROs
disponíveis, cabendo ao Clube convidar aqueles de seu interesse e apresentar o seu rol para a
Diretoria de Arbitragem, para homologação; havendo necessidade, pode ser solicitado apoio
da mesma.
2. Valores das inscrições nas provas:
- IPSC: As inscrições e o pagamento serão aceitos somente até quarta-feira anterior a prova, o
valor da inscrição é de R$ 120,00. (Inscrição on line).
- IPSC LIGHT: As inscrições e o pagamento serão aceitos somente até quarta-feira anterior a
prova. O valor da inscrição será de no máximo R$ 80,00. As inscrições serão on line.
- RIFLE: Em cada prova a primeira inscrição será de R$ 55,00 e as demais R$ 45,00;
Carabinas: Em cada prova a primeira inscrição será de R$ 45,00 e as demais R$ 40,00.
- SAQUE RÁPIDO: As inscrições serão realizadas no dia da prova. O valor da inscrição será de R$
35,00 por modalidade;
- IPSC SHOTGUN, RIFLE e MINI RIFLE: Em cada prova o valor da primeira inscrição será de R$
100,00 e as demais R$ 80,00.
3. Para o ranking 2017 foram acrescidas algumas novidades, conforme se relaciona a seguir:
a) No Saque Rápido fica acrescido o calibre .22, tanto para pistola quanto para revólver, que
concorrerão separadamente. O regulamento será o da CBTP.
b) Devido ao grande número de competidores que participam do Saque Rápido a premiação
final do ranking será feita com troféus para os cinco primeiros classificados. Em todas as

provas de Saque Rápido os RO’s deverão informar o número de “X” feitos pelos atiradores, o
que será levado em conta para os desempates.
c) No Rifle, fica criado a modalidade de Carabina 22 Nacional, Mira aberta, também com
munição Nacional, com qualquer tipo de sistema de alimentação. Essa modalidade será feita
com o atirador de pé, sem apoio e na distância de 50 metros. O regulamento com seus
detalhes será posteriormente publicado no site.
d) Nas provas de Rifle de 300 metros passam a ser utilizados os alvos F-Class e os descartes
serão feitos separadamente a cada distância (100, 200 e 300 metros).

Atenciosamente,
Federação Gaúcha de Tiro Prático

