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A organização da prova se reserva ao direito de alterar ou modificar as regras a seguir se
necessário, conforme considerar apropriado; é dever de todos os competidores se
familiarizarem com cada uma das regras. No caso de alteração de quaisquer regras, será
emitida a devida notificação por parte da organização. As regras não poderão ser alteradas
durante a realização do evento.
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1.0 REGRAS DE SEGURANÇA
Estas são as regras de segurança estabelecidas pela organização da prova e pelos clubes sede
da prova:
1.1 É responsabilidade do competidor ler e compreender as regras impostas pela organização
e ao efetuar sua inscrição submete-se integralmente à essas regras durante a sua participação
no evento.
1.2 A prova se dará completamente num ambiente considerado PISTA FRIA (Definição de
PISTA FRIA: Todas as armas deverão estar DESCARREGADAS no local do evento, c/ Safety Flag
à mostra, sem nenhum cartucho/munição anexo a arma, exceto nos momentos sob a
supervisão direta de um oficial de prova, durante a pista de tiro).
1.2.1 É obrigatório que parte do Safety Flag esteja inserido na Câmara da arma.
1.2.2 Não serão aceitos como safety flags, cartuchos deflagrados ou simulacro de
munição
1.3 Áreas de segurança.
1.3.1 As áreas de segurança deverão estar visivelmente demarcadas.
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1.3.2 As armas DESCARREGADAS poderão ser manuseadas somente nas áreas de
segurança designadas.
1.3.3 É proibido a presença de munição na área de segurança, que é um ambiente 100%
livre de munição. Isso inclui carregadores municiados ou munição viva ou ainda de
manejo, que podem ser acondicionados dentro da bolsa ou valise de propriedade do
atirador, mas jamais à mostra.
1.4 Espingardas quando retiradas dos veículos ou conduzidas entre as pistas.
1.4.1 As espingardas deverão estar dentro de cases (bags ou meias), ou se carregadas
com ou sem bandoleira - ou fora do case/meia – deverá estar sempre com o cano
apontando para cima e usando o safety flag.
1.4.2 As espingardas deverão ser transportadas com as ações abertas, carregadores
removidos e tubos descarregados, com indicador de câmara vazia (safety flag) inserido
visivelmente. As ações só poderão estar fechadas quando um indicador de câmara vazia
estiver visível. Carros de transporte onde os canos são apontados para baixo serão
aceitos, mas é requerido o safety flag inserido.
1. 4.3 Pré-loading poderá acontecer, somente após leitura do briefing e sob a
supervisão do RO, que ficará com a arma em seu poder, até o momento do início da pista de
tiro.
1.5 Condições de segurança das espingardas.
1.5.1 “Carregada e Travada”
1.5.1.1 Qualquer espingarda com trava manual deverá mantê-la TOTALMENTE
acionada para que satisfaça a regra de segurança quando carregada.
1.5.1.2 Câmara vazia E carregador vazio ou tubo vazio.
1.5.1.3 As espingardas poderão ser pré-carregadas nas áreas de pré-loading designadas
após ou antes da leitura do briefing da pista, de acordo com a designação do oficial da
pista e deverá ser conduzida sob a supervisão direta do mesmo ou por alguém outro
oficial designado por ele.
1.5.1.4 Câmara e tubos vazios ou carregadores removidos.
1.5.1.5 Cartucho deflagrado na câmara, ação fechada com tubo vazio ou magazine
removido.

2.0 COMANDOS DE PISTA E PROCEDIMENTOS
2.1 Make Ready: A pista se inicia após o comando “Make ready” e se encerra após a colocação
do Safety Flag na arma e o comando “Range is clear”.
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2.1.1 O RO irá dirigir e supervisionar o competidor durante o processo da preparação
de sua arma. O RO dará o comando “Make ready”, indicando o início da pista irá dirigir e
supervisionar o competidor durante o processo da preparação e posicionamento de sua
arma. O comando inicial “Make ready” define o início da pista.
2.2 “Are you ready – Standby”: Após o competidor ter carregado e, se necessário posicionado
sua arma em local designado, o RO o acompanhará até a posição de saída. Então o RO dirá os
comandos “Are you ready”, seguido por “Standby” e então acionará o Timer.
2.2.1 - A ausência de qualquer resposta negativa por parte do competidor após o
comando “Are you ready”? Indicará que ele entendeu os requisitos da pista e está
pronto para inicia-la. Se o competidor não estiver pronto, ele deverá dizer Não ou Não
pronto.
2.3 “STOP” Qualquer RO responsável por sua pista poderá utilizar este comando a qualquer
tempo durante a execução de sua pista. O competidor deverá imediatamente cessar fogo, parar
de se movimentar e aguardar as próximas instruções do RO.
2.3.1 No caso de o RO encerrar a pista devido a suspeita de que o competidor está com
uma arma insegura ou munição insegura (ex: um tiro parado no cano, o RO poderá
adotar quaisquer ações que julgar necessárias para trazer o competidor e a pista para
uma condição segura novamente. O RO irá então inspecionar a arma ou munição e
procederá da seguinte forma:
2.3.1.1 Caso o RO encontre provas que confirmem o problema, o competidor não
poderá solicitar o Reshoot, mas será obrigado a solucionar o problema. Na
pontuação do competidor, ficará registrado o tempo até o seu último disparo e a
pista será pontuada como ATIRADA, incluindo-se aí todos os misses e
penalidades aplicáveis.
2.3.2 Se o RO chegar à conclusão de que o problema não existia, o competidor
poderá reshootar a pista.
2.4 “If you are finished, Unload and show clear”: Se o competidor terminou de atirar, ele deverá
abaixar sua arma e apresentá-la para a inspeção do RO com o cano apontado para o
downrange, magazine removido, ou tubo vazio, ação aberta e com a câmara vazia. O RO irá
instruí-lo para o descarregamento seguro de sua arma utilizada durante a pista.
2.4.1 Espingarda com a ação aberta ou chamber flag inserido.
2.4.2 A espingarda deverá ser conduzida com o cano para cima ao sair de uma pista.
2.5 “Range is Clear”: Este comando deverá ser emitido somente após todas as armas estarem
descarregadas e checadas pelo competidor e RO. Esta declaração significa o fim da execução da
pista. Uma vez feita, oficiais e competidores podem adentrar à pista para pontuarem, obrearem
e erguerem os alvos para o próximo competidor.
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2.6 Posição de saída padrão. O competidor respeitará a posição de saída conforme especificado
no Briefing de cada pista ou demonstrado pelo RO. A menos que especificado de forma
contrária, o competidor deverá portar sua arma na posição “high port”, definida da seguinte
maneira: Em pé, ereto, relaxado com a arma segura por ambas as mãos, coronha tocando o
competidor na altura do cinto, cano apontado para cima ou ao menos acima do nível dos olhos,
e dedo fora do guarda mato. Pistas diferentes poderão exigir posições de saída diferentes, quer
sejam, deitados, ajoelhados, sentados, ou de qualquer outra forma especificado pelo RO no
briefing da pista. Uma determinada pista pode permitir que o competidor a inicie com a arma
ombreada e apontando para os alvos. O competidor não poderá segurar munições ou
carregadores no momento entre os comandos de “Standby” e o acionamento audível do timer.
2.7 Definição de espingarda “apoiada”: esse termo define quando qualquer parte do
competidor ou sua arma toquem, estejam apoiados ou em contato com qualquer cenário da
pista, objeto ou chão durante a execução da pista. A posição deitada é considerada uma posição
“apoiada”.
2.8 Definição de espingarda “Não apoiada”: O corpo do competidor ou sua arma não deverão
tocar, apoiar ou entrar em contato com quaisquer cenários da pista ou objetos durante a
execução da pista. O competidor poderá ainda modificar sua posição corporal (inclinado,
ajoelhado, sentado, em pé) em contato com as linhas de falta ou detalhamento especificado na
descrição da pista. Na posição “Não apoiado” partes do corpo poderão entrar em contato com
as linhas de falta, mas não deverão exceder os seus limites. (Vide regra 4.1)

3.0 PONTUAÇÃO
3.1 A pontuação das pistas será no sistema Tempo mais penalidades.
Balotes:
o HIT = um balote em qualquer área pontuável do alvo de papel ou quantidades
requeridas de hits no salvos metálicos. Os Hits serão indicados pelo RO da pista.
o Alvo de papel para balote engajado mas não acertado= 7,50 segundos de
penalidade
o Alvo de papel para balote não engajado (incluindo o miss)= 15 segundos de
penalidade.
o Alvo metálico para balote engajado mas não acertado= 7.5 segundos de
penalidade.
o Alvo metálico para balote não engajado (incluindo o miss)= 15,00 segundos de
penalidade.
o Metal Spinner deverá dar uma volta complete ao menos para ser pontuado.
o Metal Spinner para balote engajado mas que não tenha girado= 30 segundos de
penalidade.
o Metal Spinner para balote não engajado (incluindo o miss)= 60 segundos de
penalidade.
• SG:
o HIT= Uma perfuração nas zonas A/C ou duas perfurações em qualquer área do
papel incluindo suas marcações perfuradas, ou número determinado de hits em
alvo metálico.
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o Alvos de papel para SG engajados mas não acertados= 7,50 segundos de
penalidade.
o Alvos de papel para SG não engajados (incluindo o miss)= 15,00 segundos de
penalidade.
o Alvo metálico para SG engajado mas não acertado= 7,50 segundos de
penalidade.
o Alvo metálico para SG não engajado (incluindo o miss)= 15,00 segundos de
penalidade.
Chumbo fino
o HIT = Queda do alvo metálico ou clay quebrado ou atingido com ao menos um
furo ou caído ao chão por conta do disparo.
o Alvo metálico engajado mas não acertado = 5,00 segundos de penalidade.
o Alvo metálico para chumbo fino não engajado (incluindo o miss) = 10 segundos
de penalidade.
o Clay para chumbo fino engajado mas não acertado = 5,00 segundos de
penalidade.
o Clay para chumbo fino não engajado (incluindo o miss) = 10,00 segundos de
penalidade.
o Alvo Spinner deverá girar ao menos uma vez para ser pontuado.
o Spinner para chumbo fino engajado mas não acertado = 30,00 segundos de
penalidade.
o Spinner para chumbo fino não engajado (incluindo o miss) = 60,00 segundos de
penalidade.
o Acertar um No Shoot +5,00 segundos adicionados ao tempo bruto do
competidor (máximo de dois hits por No Shoots).

3.2 Todos os alvos não estáticos deverão cair para pontuar. Um alvo metálico não estático que
tenha girado, mas permaneça em seu suporte não será considerado como caído. Alvos
articulados DEVERÃO cair para serem pontuados, Poppers deverão estar caídos para pontuar.
3.3 Para que seja considerado rachado ou quebrado, um clay deverá ter a evidência de impacto
de pelo menos um bago de chumbo onde seja possível ser visível luz pelo buraco para ser
considerado pontuável. Um Clay que tenha sido derrubado de seu suporte ainda que com
nenhum furo visível será considerado como HIT a favor do atirador.

4.0 PENALIDADES PROCEDIMENTAIS
4.1 Adicional de 5 segundos: Por falta quando o competidor atira enquanto qualquer parte de
seu corpo está tocando o chão ou enquanto pisa em algum objeto além da área de tiro ou linha
de falta, ou quando obtém apoio ou estabilidade através de contato com objeto que esteja
localizado totalmente além e não anexado à área de tiro ou linha de falta, e ainda por ter
qualquer parte do corpo em contato com a linha de falta estabelecida por corda, receberá uma
penalidade de procedimento ao primeiro disparo efetuado. Qualquer disparo efetuado após o
primeiro também acarretará em 5 segundos adicionais, computando o máximo de 30 segundos
de penalidade.
4.2 5.00 segundos adicionais deverão ser computados quando o competidor falhar ao cumprir
quaisquer procedimentos obrigatórios da pista de tiro.
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4.3 40.00 segundos adicionais serão computados quando, antes do sinal de início o competidor
tiver em sua arma capacidade maior de cartuchos do que estabelecido em sua divisão. Ao
competidor não será permitido ter nenhum cartucho em suas mãos a não ser que esteja
especificado no briefing da pista.
4.4 10.00 segundos adicionais serão acrescentados quando o competidor falhar ao iniciar a
pista fora da posição definida durante o briefing lido pelo RO.
4.5 10.00 segundos adicionais serão acrescentados a qualquer atirador que instruir o atirador
da vez na pista durante a sua execução. Por exemplo, mas não limitado a: Informar localização
de alvos, espotagem, instrução de tiro e etc. Se o indivíduo que estiver adotando esta conduta
não for atirador, caberá ao RO, REMOVER o indivíduo da área da pista de tiro.
4.6 20.00 segundos adicionais serão acrescentados ao atingir qualquer alvo metálico a menos
de 30 jardas de distância com um balote. Alvos danificados por estes disparos deverão ter seu
custo por responsabilidade do competidor.

5.0 DESQUALIFICAÇÕES
5.1 Uma desqualificação (DQ) resultará em uma completa desqualificação do competidor para
a prova e o mesmo não será apto a continuar atirando e nem terá acesso à mesa de prêmios.
5.1.1 Violações às linhas de falta deverão ser advertidas verbalmente pelo RO com a
palavra “PÉ”. Tiros disparados violando as linhas de falta acarretarão em penalidade
procedimental após este aviso ou o atirador será parado pelo RO se violar as distâncias
mínimas de segurança e receberá uma desqualificação naquela pista – vide Regra 4.1.
5.1.1.1. Complementando; no caso em que o competidor cometa uma violação de
segurança e o RO não o pare imediatamente, este atraso NÃO SERÁ motivo para
reverter qualquer ação tomada por parte do RO responsável. Por exemplo, mas
não limitando-se a este exemplo: O competidor quebra o ângulo de 180º e
continua a execução da pista, finalizando-a. O fato de o competidor não ter sido
imediatamente parado pelo RO não anula a sua conduta infracional anterior.
Qualquer RO ou membro da organização arbitral que presenciar uma infração
poderá aplicar a sanção. A infração não tem que ser vista PRIORITARIAMENTE
pelo RO que opera o timer.
5.2 Violações de segurança não poderão ser relativizadas pela arbitragem. Desqualificações
deverão ser aplicadas nas seguintes violações:
5.2.1 Disparo acidental: O competidor que causar um disparo acidental deverá ser
parado pelo RO o quanto antes.
Disparos acidentais são definidos por:
5.2.1.1 Um tiro disparado por cima do para balas, sobre a berma ou em qualquer
outra direção indicada pela organização da prova como insegura. Contudo, ao
competidor que legitimamente atira em direção a um alvo, que é acertado e o
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ricochete ocasionado por este disparo assume direção considerada insegura não
será desqualificado.
5.2.1.2 Um tiro disparado a menos de 10 pés (3 metros) do competidor, a menos
que este esteja atirando a um alvo dentro desta distância. O competidor será
parado. A distância entre a posição do competidor e o ponto de impacto do tiro
deverão ser medidas. Durante a adoção deste procedimento não será permitido a
ninguém acessar a pista ou a área onde a violação ocorreu.
5.2.1.2.1 Exceção: um projétil ou disparo que atinja o chão dentro desta
distância e que tenha sido causado por defeito de munição não estará
sujeito à Regra 5.2.1.2.
5.2.1.4 Quando o RO determinar que o disparo que tenha atingido o chão em
distância inferior a 10 pés (3 metros) não tenha sido desviado ou tido sua
trajetória alterada pelo cenário da pista, as provisões da Regra 5.2.1.2 serão
aplicadas.
5.2.1.5 Tiro disparado durante o carregamento, recarga ou desmuniciamento de
qualquer arma após o comando “Make Ready” ou “Load And Make Ready” e
anterior ao comando “Range is clear”.
5.2.1.5.1 Exceção: Uma detonação que ocorra durante o
desmuniciamento da arma não será considerada um disparo e não será,
portanto, considerada como desqualificação. Contudo, a Regra 6.1 poderá
ser aplicada.
Definição de detonação: Ignição da espoleta causada por quaisquer ações
que não forem do percussor da arma, quando o tiro não tenha saído do
cano da arma (Exemplo, durante a manobra manual da arma ou quando o
cartucho for derrubado acidentalmente).
5.2.1.6 Tiro disparado durante ações corretivas, tomadas no caso de resolução
de pane ou defeito de armamento.
5.2.1.7 Tiro disparado enquanto se transfere a arma de uma mão para a outra.
5.2.1.8 Tiro disparado durante deslocamento do competidor, exceto quando este
estiver propriamente atirando em direção aos alvos.
5.3 O competidor será desqualificado por derrubar ou perder o controle de sua arma,
carregada ou descarregada a qualquer tempo após o comando “Make ready” e antes do
comando “Range is clear”. Isto inclui quaisquer armas, carregadas ou descarregadas, que caiam
após estarem posicionadas dentro da pista de tiro.
5.3.1 Exceção: Derrubar uma arma desmuniciada ANTES do comando “Make ready” ou
APÓS o comando “Range is clear” não resultarão em desqualificação desde que a arma
não esteja municiada.

COPA TYPHOON INTERNACIONAL de SHOTGUN
ATIBAIA/SP
1ª Etapa 30/03/19

FORMOSA/GO
2ª Etapa 27/07/19

TEIXEIRA DE FREITAS/BA
3ª Etapa 30/11/19

5.3.2 Qualquer arma que tenha caído, seja na pista (municiada ou não) ou fora dela
(sem munição) SOMENTE poderá ser recuperada do chão por um oficial da prova.
5.4 O competidor será desqualificado por permitir que o cano de sua arma quebre o ângulo de
segurança de 180º a qualquer tempo.
5.5 Quando uma pista requerer duas ou mais baias para que seja executada, durante a sua
execução, será permitido ao competidor que o mesmo transite entre as baias com a arma
carregada, a menos que esteja especificado como proibido no briefing da pista. Violações
resultarão em desqualificação.
5.6 O competidor será desqualificado por conduta anti desportiva, o que inclui mas não se
limita a trapacear.
5.6.1 Alterar intencionalmente alvos antes de serem pontuados para obter vantagem ou
evitar penalidades.
5.6.2 Alterar ou falsificar ficha de pontuação ou dispositivo digital de pontuação.
5.6.3 Alterar a configuração de sua arma para obter vantagem.
5.6.4 Alterar a pista de tiro (Ex. Mover cenários ou alvos, etc). Isso inclui, mas não se
limita a reposicionamento ou alteração de alvos e no-shoots, barreiras, barris, paredes,
mesas, linhas de falta, marcas pintadas, banners, árvores, arbustos ou quaisquer outros
objetos que sejam interpretados pelo RO como obtenção de vantagem injusta.
5.6.5 Uso de linguagem abusiva ou comportamento hostil contra qualquer competidor,
RO, RM, MD, Equipe da prova ou trabalhador do local do evento. A desqualificação por
este tipo de conduta também resultará na imediata expulsão do competidor do local de
realização da prova.
5.7 O uso de munição de aço ocasionará em desqualificação.
5.8 Qualquer competidor encontrado com um carregador inserido em sua arma ou com
cartuchos carregados na mesma, estando fora da supervisão de um Oficial de Prova, será
acompanhado à um local seguro para a checagem da condição da arma. O pré loading das
armas providas de tubo carregador (câmara vazia) ao início da pista sob a supervisão de um
RO é exceção a esta regra.
5.8.1 Se o carregador, tubo ou câmara estiverem municiados o competidor estará
sujeito à desqualificação.
5.9 O manuseio de carregadores carregados, munição viva ou de manejo ou mesmo de arma
carregada nas áreas de segurança resultam em imediata desqualificação.
5.10 O competidor que estiver visivelmente alterado (através de avaliação visual do Oficial da
prova) em decorrência do uso de drogas, álcool, que não possuir condições legais para a prova
será desqualificado.
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5.11 As desqualificações serão impostas tanto por ROs, RM, SO ou MD.
5.12 Permitir que o cano de qualquer arma Aponte para qualquer parte do corpo do
competidor, RO ou outra pessoa, esteja ela participando da prova ou não (ex: sweeping)
durante a execução da pista.
5.13 Recusa em submeter quaisquer equipamentos usados durante a prova à inspeção que
verifique se tal equipamento está em concordância com as regras estabelecidas.
5.14 Recusa em submeter-se à inspeção da quantidade de munição constante no tubo de sua
arma após o pré loading.
5.16 Atirar em um clay no ar com SG ou Balote resultará em desqualificação.
5.17 Carregar ou descarregar uma arma na area de Pré Loading sem a supervisão direta de um
RO ou seu designado. Os competidores poderão trocar chokes sem a supervisão do RO, porém
deverão ter um indicador de Câmara vazia inserido na arma.

6.0 ESPINGARDAS EM GERAL
6.1 As armas utilizadas pelos participantes deverão estar em boas condições de funcionamento
e segurança (aprovadas pelos testes de segurança, sejam durante a prova ou check-in do
atleta). ROs poderão solicitar inspeções das armas dos participantes ou equipamento relativo a
qualquer tempo para checar o seu funcionamento apropriado e sua segurança. Se quaisquer
equipamentos forem declarados como inseguros por um RO, o mesmo deverá ser retirado da
prova até que, uma vez reparado, seja considerado seguro pelo Range Master.
6.2 Se a arma de um participante se tornar insegura durante a prova, este participante poderá
substituir a sua arma por outra do mesmo modelo, calibre e sistema de miras, desde que
aprovadas pelo RM/MD ou por pessoa por eles designada. No caso de uma arma do mesmo
modelo, calibre e sistema de miras não estiver disponível, o participante poderá utilizar-se de
qualquer arma disponível mas poderá também ser mudado de divisão dependendo da arma de
reposição utilizada.
6.3 Para propósito de especificação desta regra, “arma” consiste em uma combinação
específica de um conjunto receiver, cano, coronha ação e sistema de miras.
6.4 Uma arma do mesmo sistema deverá ser usada durante toda a prova.
6.5 Os participantes não poderão reconfigurar quaisquer armas durante o curso do evento (ex:
mudar calibre, comprimento de cano, comprimento do tubo, sistema de miras ou coronha).
Esta ação será considerada conduta anti desportiva. Chokes podem ser mudados livremente.
6.6 Especificações de espingardas por divisão. As espingardas deverão ser de calibre 20 ou
superior.
6.6.1 Open
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Sem limitação de acessórios, tipo de carregadores ou capacidade.
Comprimento de cano não poderá ser modificado durante a duração do evento.
Sem limitação quanto ao comprimento total das armas.
Speed Loaders são permitidos na divisão Open.
o Speed Loaders deverão ser do tipo novo, ou antigos com modificação para alívio
na area da espoleta.
o O uso dos modelos antigos sem a alteração na região da espoleta resultará em
desqualificação do competidor.

6.6.2 Semi Auto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As espingardas deverão ser de funcionamento semi automático e de configurações
comerciais. Não serão aceitos protótipos.
Somente serão permitidas espingardas com carregadores tubulares nesta divisão.
Sem limitações quanto ao comprimento total das armas.
Comprimentos de cano não poderão ser modificados durante a duração do evento.
Modificações internas são permitidas desde que não alterem a configuração original de
fábrica da espingarda.
Miras eletrônicas ou ópticas não são permitidas nesta divisão.
Nenhum dispositivo de apoio (bipés) serão permitidos nesta divisão.
Nenhum compensador ou cano com perfurações serão permitidos nesta divisão.
Speed Loaders não serão permitidos nesta divisão.
Espingardas nesta divisão não poderão iniciar uma pista com mais de 9 (8+1) munições
como capacidade máxima.

6.6.3 Manual Action (Ação manual)
•
•
•
•
•
•
•

Espingardas PUMP (ação manual) com carregadores tubulares convencionais somente.
As armas deverão ser de configuração comercial.
Sem limitações quanto ao comprimento total das armas.
Comprimento de cano não poderá ser alterado durante a duração do evento.
Modificações internas são permitidas desde que não alterem a configuração original de
fábrica da espingarda.
Miras eletrônicas ou ópticas não serão permitidas nas armas desta divisão.
Compensadores ou canos com perfurações não serão permitidos nesta divisão. Speed
Loaders não serão permitidos nesta divisão.
As armas nesta divisão não poderão iniciar uma pista com capacidade superior a 9
cartuchos totais em seu interior.

6.6.4 Modified
•
•
•
•
•

As espingardas deverão ser de configurações comerciais. Não serão aceitos protótipos.
Somente serão permitidas espingardas com carregadores tubulares nesta divisão.
Sem limitações quanto ao comprimento total das armas.
Comprimentos de cano não poderão ser modificados durante a duração do evento.
Modificações internas são permitidas desde que não alterem a configuração original de
fábrica da espingarda.
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Miras eletrônicas ou ópticas são permitidas nesta divisão.
Nenhum dispositivo de apoio (bipés) serão permitidos nesta divisão.
Compensadores ou cano com perfurações serão permitidos nesta divisão.
Speed Loaders não serão permitidos nesta divisão.
Espingardas nesta divisão poderão iniciar a pista com o tubo carregador totalmente
carregado.

7.0 Equipamentos
7.1 Sistema de carregamento das armas (speed loaders) poderão ser removidos e abandonados
durante a execução das pistas.
7.2 Equipamentos constantes nos cintos dos competidores (porta cartuchos) poderão ser
reconfigurados de acordo com a necessidade do mesmo para cada pista.
7.3 O competidor tem a liberdade de posicionar os porta cartuchos da maneira que melhor lhe
aprouver, não se restringindo apenas à linha da cintura. Porta cartuchos conhecidos como “chest
rigs” (no peito) ou dispostos em seus braços ou pernas serão permitidos, desde que não
comprometam a segurança do competidor e demais participantes do evento.

8.0 Munição
8.1 A munição deverá ser de calibre 20 ou superior. Munições de aço não serão permitidas. O
uso de munição de aço é uma infração de segurança e o competidor estará sujeito à
desqualificação.
8.2 Chumbo fino maior que #7.5 não poderá ser utilizado em alvos metálicos. A velocidade dos
cartuchos não poderá ser superior a 1351 pés por segundo. Se o competidor violar quaisquer
dessas regras estará sujeito à desqualificação.
8.3 Contudo, no Briefing da pista, certos alvos poderão estar designados como alvos para SG.
Somente SG número 00 Buck (8 ou 9 pellets) ou o equivalente no calibre 20 poderão ser
utilizados nos alvos específicos para SG.
8.4 Os balotes deverão ser de 28 gramas ou mais leves. Sua velocidade deverá ser inferior a
1501 pés por segundo. Se o competidor violar quaisquer dessas regras, estará sujeito à
desqualificação.

9.0 APELAÇÕES

COPA TYPHOON INTERNACIONAL de SHOTGUN
ATIBAIA/SP
1ª Etapa 30/03/19

FORMOSA/GO
2ª Etapa 27/07/19

TEIXEIRA DE FREITAS/BA
3ª Etapa 30/11/19

9.1 Decisões tomadas quanto às regras e pontuação serão inicialmente tomadas pelo RO da
pista.
9.2 Se o competidor indicar que deseja apelar da decisão do RO, o RM ou MD será chamado
para tomar a decisão final sobre a questão. Violações de segurança não estarão sujeitas à
interpretação.

10.0 RESHOOTS
10.1 Reshoots serão permitidos pelo RO, RM ou MD. Ao competidor será dada a opção de
Reshootar imediatamente a pista ou aguardar o final do seu Squad e atirar após o último
competidor do mesmo. Contudo se o Reshoot for solicitado após o atirador ter deixado a pista
em questão, este reshoot será efetuado sob a supervisão do RM ou MD no horário especificado
pelos mesmos, se concedido.
10.2 Se uma pista não tiver sido completamente ressetada anteriormente ao acionamento do
sinal de início, ou se algum alvo cair por fatores adversos após o sinal de início, o RO, de acordo
com a sua decisão PODERÁ parar o competidor o quanto antes. O competidor deverá então,
reshootar a pista assim que esta tiver sido ressetada.
10.2.1 Se dois ou mais alvos não estiverem sido ressetados, o competidor terá duas
opções:
1 – Parar ao perceber os alvos caídos e pedir Reshoot ANTES de engajar os
próximos alvos, ou,
2 – Disparar contra os alvos caídos e continuar com a execução da pista. Uma vez
que o competidor tiver engajado os próximos alvos, o seu tempo e pontuação
correntes se tornarão válidos. (O competidor não poderá terminar a pista e então
pedir Reshoot por conta dos alvos caídos; Esta regra visa uma maior equidade da
prova para todos os competidores).Será responsabilidade do competidor saber
onde todos os alvos estão localizados bem como a sua quantidade. Caso o
competidor não pare e não engaje os alvos caídos, ele receberá uma penalidade
de procedimento de 5 segundos (5 segundos para o primeiro e para o segundo
alvos não visados) (se 3 ou mais alvos estiverem caídos configurará em reshoot
automático). O RO PODERÁ parar o competidor a qualquer hora durante a pista
se julgar que este obteve vantagem indevida por conta dos alvos caídos .
10.3 Súmulas preenchidas com pontuação em excesso ou faltando pontuar, 1 ou mais alvos,
acarretará em Reshoot obrigatório do atirador.
10.4 Falha de equipamento pode incluir o Timer. Se a qualquer hora antes dos resultados finais
terem sido divulgados, e tenha sido determinado pela arbitragem, que algum timer, por
quaisquer razões, tenha falhado em marcar o tempo do último disparo, o competidor poderá
ter que reshootar a pista.

11.0 CONDUTA
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11.1 Uma súmula de pontuação assinada pode não finalizar a sua pontuação. Se discrepâncias
surgirem anteriormente ao anúncio dos resultados finais, a arbitragem irá, com as notificações
apropriadas, tomar quaisquer medidas que julgar necessárias para retificar e corrigir o
problema. Incluindo, mas não limitando-se ao reshoot.
11.2 A Organização da prova reserva-se ao direito de utilizar vídeo de sua autoria (não serão
aceitos vídeos de terceiros) se e quando disponível, como uma ferramenta admissível para
ajudar a corrigir ou retificar quaisquer irregularidades relevantes à pontuação de um
competidor.
11.3 No caso do competidor optar por apelação, ele/ela será a ÚNICA pessoa permitida a estar
presente (além dos membros da organização) durante a apelação. Se o competidor for Junior,
outra pessoa poderá estar presente como interlocutor ou meramente espectador. Nenhuma
apelação será conduzida em público ou na presença de competidores não envolvidos.
11.4 Falhas no cumprimento de QUAISQUER regras do evento, incluindo conduta, linguagem,
limites de velocidade das munições anunciadas, resultarão em desqualificação. A desculpa, “eu
não fui parado pelo RO”, não será considerada.
11.5 Uma violação de regra não deixou de ocorrer por que o competidor não foi
imediatamente parado pelo RO ou equipe de arbitragem.
11.6 Quaisquer ROs, Membros da arbitragem, RM, ou MD poderão apontar uma infração
quando esta for observada.
A organização da prova reserva-se ao direito de promover modificações ao regulamento da
competição, se necessário. É responsabilidade do competidor manter-se atualizado.

