
  

 

I TORNEIO DE INTEGRAÇÃO DE TIRO – AESP|CE 

REGULAMENTO 

 

O I Torneio de Integração de Tiro Policial será disputado observando as prescrições abaixo: 

1. Programação Geral: 

Evento Data/Hora 
Inscrições da Equipes 14 a 17 de outubro 

Realização da Prova 18 outubro (09h30 às 11h30) 

Premiação 18 outubro (12h) 

 

2. Das Categorias: 

O torneio será disputado observando as seguintes categorias: 

Categorias Equipes 
Policiais, Bombeiros e  

Forças Armadas 

PMCE – PC - PEFOCE – CBMCE – SSPDS – AESP|CE - CGD 

– Casa Militar – PF – PRF – MB – EB – FAB 

Servidores Públicos 

TJ/CE – Justiça Federal – Justiça do Trabalho – Auditoria Militar 

Estadual – Auditoria Militar da União – Defensoria Pública do 

Estado – AGU – MPF – PGJ - PGE – SEJUS – DAE –ALEC – 

PMF 

Convidados UFC – UECE – OAB – TCM – TCE 

 

3. Dos Atletas: 

Poderão participar os atletas inscritos representantes das diversas instituições convidadas. 

Somente poderão se inscrever atletas habilitados ao manuseio de arma de fogo, comprovado 

por apresentação de identidade funcional, porte ou registro de arma de fogo em seu nome. 

4. Das Equipes e Da Inscrição: 

As equipes serão constituídas por dois atiradores (masculino ou feminino). O resultado de 

cada equipe será o somatório dos pontos dos seus dois atiradores.  

As inscrições podem ser realizadas através do e-mail: liana.campelo@aesp.ce.gov.br  

5. Da Premiação: 

• Individual (medalhas):  

- Por categoria: 1º, 2º e 3º colocados. 



  

- Geral: masculino (1º, 2º e 3º colocados) e feminino (1º, 2º e 3º colocados) 

• Equipe (troféu): 

- Por categoria: 1º, 2º e 3º colocados.   

- Geral: 1º, 2º e 3º colocados. 

6. Da Prova: 

a. Arma: Pistola calibre .40 SW; cano até 6 polegadas; mira mecânica aberta. 

Obs: não serão permitidos cabos anatômicos (tiro olímpico), miras óticas ou qualquer outro 

dispositivo que venha a trazer vantagem competitiva ao atirador.  

 b. Alvo: - O “A-1” da CBTP, com “X” (também utilizado no Saque Rápido), conhecido 

como alvo NRA. 

c. Distância de Tiro: - 10 (dez) metros. 

d. Posição de Tiro: - Em Pé, sem apoio. 

e. Empunhadura: - Livre. 

f. Ação do Gatilho: - Livre. 

g . Série de tiro: Série única de 10 (dez) disparos no tempo de 60 segundos. 

Obs.: Cada disparo além do tempo: - Uma penalidade (menos 10 pontos). 

          Disparos a mais: - Serão descontados os melhores impactos. 

h. Pontuação final: - Será o total da soma dos pontos obtidos. 

7. Da Realização da Prova: 

a. Um atirador à frente de cada alvo, em um posto de tiro. Não há ensaio. 

b. Ao comando de “atiradores de tal série, a seus postos” os atiradores ocuparão os 

respectivos postos deixando as armas abertas e sem carregador sobre a banqueta. 

c. As armas somente serão carregadas ao comando de “carregar” emitido pelo árbitro. 

d. Partida: arma empunhada, carregada e travada. Braço do atirador formando ângulo de 45º 

com a horizontal. 

Obs: O braço do atirador poderá estar mais baixo, porém a arma não poderá descer além da 

altura da banqueta de tiro. 

e. Ao sinal sonoro que marca o início do tempo, o atirador inicia sua série de prova. 

f. O término do tempo será assinalado por novo apito. 

g. Terminada a série, o atirador descarrega a arma, colocando-a aberta sobre a banqueta, sem 

carregador. 

h. Mediante ordem, acompanha a apuração do alvo, devendo reclamar, de imediato, possíveis 

enganos, por parte do árbitro.  



  

8. Defeito de Arma ou Munição:  

O atirador deverá levantar o abraço e aguardar a presença do árbitro. Constatado o defeito o 

atirador completará a série com tempo proporcional ao número de tiros não disparados. 

Obs: Não terá direito a completar a série o atirador que manusear a arma antes da inspeção do 

árbitro, bem como se for constatado que o defeito ocorreu por falha do atirador. 

9. Das Penalidades: 

O atirador que descumprir as normas deste regulamento fica sujeito a penalidade de dedução 

de 10 pontos em seu resultado para cada ocorrência. 

Desclassificação: Será desclassificado o atirador que atentar contra as normas de segurança ou 

que tiver conduta antidesportiva. 

10. Dos Critérios de Desempates:  

Em caso de empate individual ou entre equipes, serão adotados os seguintes critérios de 

desempate: 

- Maior número de 10x; 

- Maior número de 10; 

- Maior número de 9 (e assim sucessivamente) 

- Atirador mais velho (equipe: soma das idades dos atiradores) 

11. Dos Recursos: 

Os recursos serão julgados por comissão de apelação composta de três árbitros 

12. Dos Equipamentos de Proteção Individual: 

Os atirados, bem como todos os presentes no estande de tiro deverão usar óculos e protetores 

auriculares, durante a realização do tiro. 

13. Da Autoridade dos Árbitros: 

Os árbitros poderão determinar a retirada do estande de tiro de qualquer pessoa que esteja 

comprometendo a segurança ou o bom andamento da prova. 

14. Do apoio: 

Este Torneio será realizado com o apoio da Federação Cearense de Tiro Esportivo –  FCTE.  

AESP|CE em Fortaleza, 8 de outubro de 2013. 

 

 

JOHN ROOSEVELT ROGÉRIO DE ALENCAR – CEL PM 
Diretor-Geral da AESP|CE 
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