NOVAS DIVISÕES NA MODALIDADE RIFLE

RIFLE 22 NACIONAL MIRA ABERTA
-Arma: de fabricação nacional na condição de original de fábrica com sistemas de
funcionamento, repetição, semi-auto ou mono tiro.
Exemplos de armas:
Rifles CBC modelos, 7022, 8022, 8122, 122, 122.2 e 66 Nylon.
Rifles Rossi modelos Galery e Pomba, Itajubá e Urko.
Estão excluídos não podendo participar os rifles protótipos, o modelo impala da CBC e
todos os outros que tiverem configuração custom.
-Calibre : .22 LR
-Munição : exclusivamente de fabricação nacional.
-Equipamento de pontaria : Mira Aberta original de fábrica do modelo da arma.

RIFLE 22 STANDARD MIRA ABERTA
-Arma: de fabricação nacional ou de procedência estrangeira na condição de original de
fábrica com sistemas de funcionamento repetição, semi-auto ou mono tiro.
Estão excluídos não podendo participar os rifles protótipos e todos modelos que tiverem
configuração custom.
-Calibre : .22 LR
-Munição : nacional ou de procedência estrangeira.
-Equipamento de pontaria : mira aberta original de fábrica do modelo da arma.

REQUISITOS COMUNS ÀS DUAS DIVISÕES
-Bandoleira : não é permitido.
-Distância : 50 metros.
-Peso do gatilho : o mínimo deverá ser de 1.300 gramas
-Alvo : 01 alvo tipo A1 (mesmo do saque rápido) com uma obréia branca padrão FGTP no
centro da zona de pontuação 10 que será considerada pontuação X .
Nº Disparos do ensaio da prova : 05 - em uma única série no tempo de 02 minutos .
Nº Disparos da Prova : 20 - divididos em 04 séries de 05 disparos e no tempo de 02
minutos cada série.
Posição : Competidor de pé sem nenhum apoio artificial .

Da prova: Competidor no seu posto com a arma a 45 graus apontada em direção ao para
balas, carregador com 05 munições e câmara vazia, inicia na série de ensaio e mais 04
séries de prova, todas com comando individual e a arma enquanto estiver na bancada
antes do início e no final da prova deverá estar sem o ferrolho ou aberta conforme o
modelo, por segurança.
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