
 
 

Regulamento de NRA Sporting Rifle - TP   
 
 
 
 
I- Finalidade 
  

Regulamentar a prova de NRA Sporting Rifle no âmbito da Federação Gaúcha de TP – FGTP. 
 
II- Descrição da Prova 
 

a) Distância  
100 (cem) metros. 

 
b) Alvo  

Os alvos utilizados serão os oficiais de SAQUE RÁPIDO e NRA CBTP. 
 
 

c) Posição 
 

 
1. Prone / Deitado  

Corpo estendido no solo, cabeça voltada para o alvo. O rifle deve ser suportado somente por ambas as 
mãos e pelo ombro. Nenhuma parte dos braços abaixo do cotovelo podem encostar no solo ou outro 
suporte artificial. Nenhuma outra parte do rifle ou corpo pode apoiar-se em qualquer outro suporte 
artificial. O carregador não pode comprimir o casaco de forma a prover um suporte artificial. 

 
 

2. Joelhos  
As nádegas não poderão tocar o solo, mas podem ser apoiadas sobre um dos pés. O rifle somente será 
suportado por ambas as mãos e um ombro. O braço que suporta o rifle é apoiado no joelho ou coxa. O 
cotovelo do braço que aciona o gatilho deverá estar livre de qualquer apoio. Um dos joelhos deverá tocar 
o solo. 
 

 
3. Sentado  

O peso do corpo é suportado pelas nádegas, pés ou tornozelos, nenhuma outra parte do corpo pode 
tocar o solo. O rifle será suportado por ambas as mãos e um ombro somente. Os braços poderão se 
apoiar nas pernas em qualquer ponto acima dos tornozelos. 
 

 
4. De Pé  

Ereto sobre os dois pés, nenhuma outra parte do corpo pode tocar o solo ou qualquer outra superfície de 
suporte. O rifle será suportado somente por ambas as mãos e um ombro. O cotovelo ou qualquer parte 
do braço do ombro ao cotovelo poderá ser colocada contra o corpo ou se apoiar na cintura. 

 
 

Obs.: 1- Suporte Artificial  
Qualquer suporte, exceto o solo, que não especificamente autorizado para uso nas Regras para a 
posição descrita. Enterrar o cotovelo ou pés na linha de tiro (quando chão de terra, areia etc) que 
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ajude a formar um suporte artificial para cotovelos, braços ou pernas é proibido. O uso de suporte 
artificial é proibido, exceto quando individualmente autorizado pela FGTP para um atirador com 
necessidades especiais. 

 
2- Posição da soleira do rifle  
Em todas as posições, a soleira do rifle deve estar em contato com a parte frontal do ombro do 
atirador, por cima do casaco ou camisa e não deve tocar o solo. 

 
3- Carregador do Rifle  
O carregador do rifle pode tocar o atirador ou sua roupa, mas não pode tocar o solo ou prover um 
suporte adicional (palm rest), exceto, neste último caso, quando se tratar de arma de dotação 
original ou clone. 

 
d) Equipamentos de Tiro 
 

1. Qualquer tipo e calibre de munição poderá ser usado, desde que possa ser disparada em segurança 
para o atirador, demais competidores e pessoal da organização. Munição traçante ou incendiária é 
proibida. O clube ou entidade organizadora do evento pode colocar outras restrições referente à munição 
no tocante à segurança e características do estande. 

 
2. É permitido ao atirador usar luneta de observação e estas poderão ser posicionadas à frente do ombro 

do atirador 
 

3. O atirador poderá usar tapete ou placa sintética, desde que não seja construída ou utilizada de forma a 
proporcionar descanso artificial ou apoio adicional no posto de tiro (por exemplo, tapete feito de 
lona/borracha/material sintético específico para o tiro ao alvo, ou placas finas de borracha para apoiar e 
proteger o cotovelo). 

 
4. O rifle não poderá ser disparado com qualquer apoio que não seja o próprio corpo do atirador, 

obedecendo as regras específicas de cada posição. Entretanto, é permitido que o atirador use um apoio 
para o rifle entre os disparos, desde que o mesmo esteja a atrás dos ombros do atirador. 

 
5. Luvas poderão ser usadas, mas sua construção, estilo e peso devem ser iguais ou semelhantes às luvas 

usadas com roupas comuns de vestuário. Luvas específicas de tiro e projetadas para competição (como, 
por exemplo, as da ISSF) não são permitidas. 

 
6. Cotoveleiras e ombreiras (acolchoamento no ombro) podem ser utilizados desde que sejam construídos 

de forma que não forneçam qualquer suporte. 
 

7. Não é permitido o uso de casacos, calças ou sapatos de tiro. 
 

8. Bandoleiras do tipo alça ou correias de couro ou material sintético podem ser usadas com seus 
respectivos ganchos, fivelas e fixações ao rifle podem ser utilizadas nas posições deitado, ajoelhado ou 
sentado, podendo ser usada em conexão com um braço para segurar a arma. 

 
9. Champignon (Palm Rest): qualquer acessório ou prolongamento que ajude na pegada normal da mão e 

no suporte do rifle, pela mão que não aciona o gatilho, que estenda mais do que 8,23 cm (3,25 
polegadas) abaixo da linha central do cano é considerado um Champigon ou Palm Rest. O acessório 
champingnon somente poderá ser utilizado na subdivisão Ilimitado. O carregador padrão dos rifles de 
dotação e seus clones não são considerados como Champignon ou Palm Rest. 

 
10. É vedado o uso de soleiras no estilo Schuetzen ou gancho:: uma soleira tendo uma curva em que a 

profundidade desta exceda em 0,5 polegadas (1,27 cm) quando medido com uma linha reta das pontas 
da soleira, ou qualquer soleira tendo um gancho ou apêndice prolongado para trás mais do que 0,5 
polegadas (1,27 cm) da ponta da soleira. . 

 
11. Gatilhos com qualquer peso, desde que seguros e acionados manualmente pelo dedo do atirador, são 

permitidos. 
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12. Compensadores ou quebra-chamas são proibidos 

 
13. Proteções dos Olhos são de responsabilidade e dever de cada atirador e demais pessoas na linha de 

tiro, que devem utilizar óculos de proteção. 
 

14. Proteções auriculares são de responsabilidade e dever de cada atirador e demais pessoas na linha de 
tiro, que devem utilizar proteção auricular. 

 
15. Todos os equipamentos ou dispositivos que facilitarem o disparo e a precisão que não são mencionados 

nestas regras, ou que são contrários ao espírito destas regras, são proibidos. O Diretor de Prova, Juíz ou 
Entidade Organizadora da Competição, possuem o direito e o dever de examinar o equipamento do 
atirador. É responsabilidade do atirador, em caso de dúvida sobre o equipamento, requerer a inspeção e 
eventual aprovação em tempo hábil antes do início da competição ou de sua série de tiro, de forma a 
não ser ou criar algum inconveniente para outros competidores, organização ou da competição. 

 
16. O Árbitro da Prova é a autoridade máxima no estande para decidir sobre todas as questões de 

segurança, equipamentos, escores e regras, devendo suas decisões ser acatadas por todos na linha de 
tiro, trincheira e demais áreas no estande. 

 
17. Eventuais questões surgidas durantes a competição poderão ser submetidas posteriormente à FGTP 

para análise e parecer, e se for o caso, tornando-se parte das regras. 
 
e) Séries de Tiro 
 

1. A prova de NRA Sporting Rifle é composta das seguintes séries de tiro, no total de 32 disparos de prova 
e ensaios livres, nesta ordem: 

 

Posição Nº disparos 
Tempo 

Observação 
 

(minutos) 
 

   
 

Livre - Ensaio 5 5  
 

     

Deitado 8 8 tiro lento 
 

     

de Pé 8 8 tiro lento 
 

     

Sentado ou Ajoelhado 8 1 tiro rápido - 2 séries de 30s cada 
 

     

Deitado 8 1 tiro rápido - 2 séries de 30s cada 
 

      
 

2. Será dado tempo de preparação de 3 minutos antes do início de cada série de tiro. 
 

3. O tempo é corrido e válido para cada a série de disparo, com exceção das séries de tiro rápido. 
 

4. Na série de tiro rápido, serão efetuadas duas sub-séries de 4 disparos em 30 segundos, totalizando 8 
disparos em 1 minuto. 

 
5. No tiro lento são 8 minutos para serem dados os 8 disparos. 

 
6. O Diretor de Prova ou Árbitro da Prova poderá terminar qualquer série lenta de tiro antes de transcorrido 

o tempo total permitido se todos os competidores da turma já tiverem realizados seus disparos. 
 

7. Na série de tiro rápido, os competidores poderão estar na posição prescrita para o estágio, com o rifle 
municiado, quando autorizado o início da série de disparos. 

 
8. A organização da prova não irá voluntariamente avisar aos competidores da passagem do tempo, 

embora responderão o tempo restante se perguntados, em um tom de voz que não atrapalhe os demais 
atiradores 

 
f) Comandos  

"Seu tempo de 3 minutos de preparação começará a partir de agora" 
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“Tempo de preparação encerrado. Série de (ensaio livre ou posição – deitado, de pé, etc); ”. 
"Começar" – APITO – USO DE APITO  

“Série encerrada – armas em segurança” 
 

Obs.: 1- Armas em segurança significa: abertas e descarregadas sobre a bancada ou em seus invólucros. 
2- Não é permitido o municiamento durante o tempo de preparação, exceto para séries de tiro rápido. 

 
 

“Prova encerrada – armas em segurança”  
O Árbitro de Prova poderá dar outros comandos não previstos nesta regra.  
Cessar Fogo  

Todos os competidores devem parar de atirar imediatamente ao ouvir o comando “CESSAR”. Todos os 
rifles devem ser descarregados, os carregadores destacáveis removidos e as ações abertas ao ouvir 
este comando. Tal comando pode ser dado por qualquer pessoa no estande que detecte situação de 
insegurança. 

 
g) Falhas de munição ou de arma 

Serão consideradas como zero. 
 
h) Apuração 
 

1. Os alvos serão apurados no estande de tiro, sempre que possível, ao final da prova. 
 

2. Serão usados calibradores para aferição da pontuação. Os impactos serão computados baseados no 
diâmetro do projétil disparado naquele alvo, computando-se o anel de maior valor em contato com a 
borda do furo deixado pelo projétil. Os calibradores deverão ser sempre utilizados como forma de 
estabelecer o valor correto de cada impacto. 

 
3. Nos casos de impactos não visíveis ou grupamentos muito próximos, como regra geral, apenas os 

impactos visíveis serão computados. Uma exceção será feita no grupamentos de três ou mais tiros que 
estejam tão próximos que seja possível verificar a ampliação do orifício com o calibrador. 

 
4. Discos de Marcação: Quando o alvo é operado da trincheira, um disco de observação pode e deve ser 

usado para mostrar a localização do impacto do disparo, preferencialmente com 6 centímetros de 
diâmetro. Disco de observação branco ou colorido laranja fluorescente para impactos na área preta do 
alvo e disco de observação preto ou colorido laranja fluorescente para impactos na área branca do alvo 
para facilitar o contraste poderão ser utilizados. 

 
5. Uso dos discos de observação: o disco é colocado no primeiro impacto no alvo, então o alvo é exposto 

ao competidor para o próximo disparo. A cada disparo o alvo é abaixado, o disco é removido e o impacto 
é obreado. O disco então é colocado no impacto mais recente e assim sucessivamente. 

 
6. Os impactos serão mostrados a cada disparo efetuado no estágio de tiro lento e todos de uma só vez, no 

estágio de tiro rápido. 
 
i) Tiro cruzado  

Em caso de um tiro cruzado, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao árbitro. O tiro cruzado não 
será contado no alvo que foi atingido acidentalmente. O autor do disparo cruzado, quando identificado, será 
punido em 10 (dez) pontos na contagem final. Ao autor do tiro cruzado é vedada a repetição do disparo. 

 
Se o disparo cruzado impactar um alvo em que um tiro legítimo já tenha sido efetuado e na impossibilidade 
de determinar qual disparo pertença a que atirador, será considerado o valor mais elevado. 

 
j) Penalização para tiros dados a mais  

Serão computados os dez impactos mais baixos de cada centro de alvo e aplicada uma penalização de 
menos 2 (dois) pontos no total. 
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III- Divisões e desempate 
 

a) Divisões 
 

1. Rifle Esporte 
Todos os rifles usados nesta modalidade deverão obedecer as seguintes características:  rifle de fogo 
central, de qualquer calibre, não equipado com um palm-rest (champignon) ou soleiira do tipo
Schuetzen (gancho), com peso não superior a 4,31 kgs (9,5 libras), incluindo eventual carregador
destacável e miras, mas não  incluída a bandoleira. 

1.1 Oficial   
 Rifle que se enquadre exatamente na especificação descrita no item 1 deste regulamento. 

1.1 Ilimitado (NÃO PREVISTO PARA 2018) 
 Rifle que não se enquadre exatamente na especificação descrita no item 1 acima por qualquer 
 quesito, como peso superior a 4,31 Kg, dimensões, coronha, apoio (palm rest). ( 

 
2. Sub-divisões 

 
2.1  Miras Metálicas  

Rifle que utilize mira metálica do tipo alça e massa, peep sight, dióptro e outras que não possuam 
lentes corretivas e/ou que não projetem qualquer tipo de luz ou imagem. 

 
2.2  Mira Óptica 

Rifle que utilize mira óptica de qualquer aumento e que inclua uma lente ou sistema de lentes 

de referência com o objetivo ou no retículo. 
 

b) Desempate 
 

1) Pelo maior número de centros olímpicos (X) na prova. 
 

2) Se o empate não for decidido no critério anterior: 
 

2.1 -  Pelo maior escore da série de pé; 
 

2.2 -  Pelo maior escore da série sentado ou ajoelhado na série de tiro rápido; 
 

2.3 -  Pelo maior escore da série deitado no tiro rápido; 
 

2.4 -  Pelo maior escore da série deitado no tiro lento. 
 

3) Persistindo o empate será feito sorteio. 
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