
REGULAMENTO DO CAMPEONATO SOCIAL 

TOP GUNS 

 

O CAMPEONATO SOCIAL TOP GUNS, visa promover competições , observando todas 

as normas vigentes do Exército Brasileiro - EB. 

 

I - Finalidade  

Estabelecer normas de conduta para o desenvolvimento do  CAMPEONATO SOCIAL 

TOP GUNS.  

II - Objetivo  

Fomentar o Desenvolvimento do Esporte através das competições. 

 

III – Atletas Participantes  

São Deveres dos Atletas Participantes:  

Observar e cumprir rigorosamente todas as normas e exigências legais impostas pelo Exército 

Brasileiro – EB;  

Apresentar toda a documentação pessoal e dos respectivos equipamentos;  

Observar e cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e as condutas pertinentes à 

prática do Tiro Esportivo;  

Tratar com respeito, zelo e cordialidade todos os Atletas e os Organizadores das Provas;  

Observar e cumprir rigorosamente todas as instruções deste Regulamento;  

Efetuar as inscrições no site do Clube ;  

Manter atualizado seus dados cadastrais no site do Clube (nome completo, CPF, telefone, 

endereço eletrônico e Certificado de Registro - CR);  

A inconsistência no cadastro e/ou ausência de dados contidos no item anterior são vícios 

insanáveis, acarretando em nulidade absoluta dos resultados prêmios e/ou produtos 

sorteados;  



Observar os prazos atinentes aos recursos estipulados na forma deste Regulamento;  

Atender a todas as orientações dos Fiscais de Provas, Árbitros e Membros da Organização, sob 

pena de sofrer advertência verbal, invalidade dos resultados, desclassificação da prova ou 

expulsão do Campeonato;  

 

IV – Calendário  

O CAMPEONATO SOCIAL TOP GUNS será composto por 11 (ONZE) eventos:  

10 (DEZ) etapas de peso (1) e   

1 (uma) etapa de Peso (2) - Play Off 

 

1º Etapa JANEIRO  

2º Etapa FEVEREIRO 

3º Etapa MARÇO  

4º Etapa ABRIL  

5º Etapa MAIO  

6º Etapa JUNHO 

7ª ETAPA JULHO 

8ª Etapa AGOSTO 

9ª Etapa SETEMBRO 

10ª Etapa OUTUBRO 

11º Etapa FINAL NOVEMBRO - Modalidade PLAY-OFF  

 

As provas serão realizadas de Terça a sábado nos horários de funcionamento do Clube. 

 

V – Ranking de Premiação e Regras de Classificação  

• RANKING DE PREMIAÇÃO:  

Prova Peso 1 (resultado - valor atribuído X 1)  

Prova - Play Off: Peso 2 (resultado - valor atribuído X 2) 



Para fins de classificação no Ranking Final de Premiação serão considerados os 8 (OITO) 

melhores resultados obtidos nas Etapas acrescido do resultado da Prova Presencial - Play Off.  

• REGRA ESPECÍFICA - NOVOS ATLETAS: O primeiro resultado válido produzido na modalidade 

será utilizado como parâmetro para estabelecer a categoria inicial;  

• RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA: Após a última etapa expressa os atletas serão 

reclassificados de acordo com a média percentual dos 2 (dois) melhores resultados obtidos nas 

etapas expressas;  

 

VI – Interposição dos Recursos e Resultados Oficiais  

O atleta poderá ao seu critério, interpor recurso, quando se sentir prejudicado, em detrimento 

de algum fator relativo decorrente à prova, ou à aferição dos resultados:   

a) O recurso obrigatoriamente deverá ser lançado pelo Delegado responsável do Clube via 

sistema no Portal do Atleta – Conforme Vídeo Tutorial Interativo;  

b) O recurso impreterivelmente deverá ser interposto em até 3 dias uteis subsequente ao 

lançamento dos resultados da etapa, sob pena de invalidade;  

c) A organização terá até 18:00 horas para se manifestar sobre o recurso, proferindo o 

julgamento final;  

d) Diante da interposição de recursos todos os resultados ficam suspensos;  

e) Os resultados são considerados definitivos e oficiais somente após a homologação da etapa. 

 

VII – Modalidades 

1) CARABINA DE AR COMPRIMIDO - CALIBRE 4,5 MM - MIRA ABERTA - 10 METROS 

Para a prática da Modalidade de Ar Comprimido não é obrigatório possuir o Certificado 

de Registro – CR perante o Exército Brasileiro. 

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 

Tempo: 20 minutos 

Total de 25 Disparos – sendo: 

20 Disparos: 5 em cada alvo de prova 

5 Disparos em alvo próprio destinado ao Tiro de Ensaio - dentro do tempo de prova 

• ALVO DE 5 CENTROS 



Proibido o atleta manusear o alvo. 

Valores atribuídos: 

X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalha de Premiação: 1º ao 3º Lugar 

SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 Unidades – Capa para Carabinas 

Sorteio: 1.000 Unidades (4 cx) de Chumbinho 4,5 mm – Linha Premium ou similar 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

É Permitido: 

a) O uso de carabinas de pressão com sistema de propulsão por pistão ou mola 

b) O uso de carabinas de pressão com cano fixo e com sistema de acionamento 

indireto por alavanca independente com cano basculante Break Barrel e com sistema 

de acionamento por alavanca direta 

c) Crianças com até 12 anos se apoiarem na bancada 

d) Pais ou responsáveis auxiliarem no manuseio do equipamento 

A parte traseira da alça de mira, obrigatoriamente deverá estar posicionada à frente da 

alavanca de acionamento do gatilho, considerando o ponto de inserção da alavanca ao 

mecanismo;  

Proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

Proibido carabinas com peso superior a 5.500 Kg (Cinco Quilos e Quinhentos Gramas); 

A plataforma da coronha (base de sustentação) não poderá exceder o limite da caixa 

do guarda mato; 

 

 

2) CARABINA 22 LR - MIRA ABERTA - 25 METROS  



Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta.  

1 Alvos: 2 CENTROS 

Tempo: 20 minutos 20 Disparos: 10 em cada centro  

Proibido Tiro de Ensaio 

Valores atribuídos: 

X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalhas de Premiação: 1º ao 3º Lugar 

SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 Unidades – Capa para Carabinas 

Sorteio – 2 Kit Limpeza no Cal. 22LR 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

A parte traseira da alça de mira, obrigatoriamente deverá estar posicionada à frente da 

alavanca de acionamento do gatilho, considerando o ponto de inserção da alavanca ao 

mecanismo; 

sendo proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

Proibido carabinas com peso superior a 5.500 Kg (Cinco Quilos e Quinhentos Gramas); 

A plataforma da coronha (base de sustentação) não poderá exceder o limite da caixa do 

guarda mato; 

 

3) CARABINA PUMA 38 SPL/357/44-40/44MAG - MIRA ABERTA - 25 METROS 

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 

1 Alvos: 2 CENTROS 

Tempo: 20 minutos 

20 Disparos: 10 em cada centro 

Proibido Tiro de Ensaio 



Valores atribuídos: 

X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalhas de Premiação: 1º ao 3º Lugar 

SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 Unidades – Capa para Carabinas 

Sorteio – 2 Kit Limpeza no Cal. 38/357/44-40/44MAG a escolha do ganhador 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

A arma deverá preservar suas características originais (coronha, peso, soleira); 

Pequenas alterações no sistema de pontaria são aceitas, desde que sejam constituídas 

de alça e massa de mira.  

Proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

A parte traseira da alça de mira, obrigatoriamente deverá estar posicionada à frente da 

alavanca de acionamento do gatilho, considerando o ponto de inserção da alavanca ao 

mecanismo; 

 

4) PISTOLA MENOR - MIRA ABERTA - 10 METROS 

CALIBRES HOMOLOGADOS: 7,65 E 380 

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 

1 Alvos: 2 CENTROS 

Tempo: 20 minutos 

20 Disparos - 10 disparos em cada centro. 

Proibido Tiro de Ensaio 

A arma deverá possuir cano de até 5 1/2 polegadas 

Proibido o uso dos calibres 22 LR, 32 wc ou 38 wc – wadcutter 



Proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

 

Valores atribuídos: 

X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalhas de Premiação: 1º ao 3º Lugar 

SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 VALE LIMPEZA 3º ESCALÃO 

Sorteio – 2 Kit Limpeza no Cal. 380/9mm a escolha do ganhador 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

 

5) PISTOLA MAIOR - MIRA ABERTA - 10 METROS 

CALIBRES HOMOLOGADOS: A PARTIR DO 9MM 

PROIBIDO O USO DOS CALIBRES .45 ACP OU SUPERIOR 

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 

1 Alvos: 2 CENTROS 

Tempo: 20 minutos 

20 Disparos - 10 disparos em cada centro. 

Proibido Tiro de Ensaio 

Proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

A arma deverá possuir cano de até 5 1/2 polegadas 

 

Valores atribuídos: 

X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalhas de Premiação: 1º ao 3º Lugar 



SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 VALE LIMPEZA 3º ESCALÃO 

Sorteio – 2 Kit Limpeza no Cal. 380/9mm/.40 a escolha do ganhador 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

6) REVÓLVER ou PISTOLA - CALIBRE 22 LR - MIRA ABERTA - 10 METROS 

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 

1 Alvos: 2 CENTROS 

Tempo: 20 minutos 

20 Disparos 

Proibido Tiro de Ensaio 

Proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

A arma deverá possuir cano de até 6 1/2 polegadas 

 

Valores atribuídos: 

X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalhas de Premiação: 1º ao 3º Lugar 

SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 VALE LIMPEZA 3º ESCALÃO 

Sorteio – 2 Kit Limpeza no Cal. 22LR 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

 

7) REVÓLVER/PISTOLA –FORÇA LIVRE - 25 METROS (MENOS .22LR) 

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 

1 Alvos: 1 CENTRO 



Tempo: 20 minutos 

20 Disparos – 10 EM CADA CENTRO 

Proibido Tiro de Ensaio 

Proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

A arma deverá possuir cano de até 8 1/4 polegadas 

 

Valores atribuídos: 

X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalhas de Premiação: 1º ao 3º Lugar 

SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 VALE LIMPEZA 3º ESCALÃO 

Sorteio – 2 Kit Limpeza no Cal. 38/357/380/9MM/.40 a escolha do ganhador 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

 

8) REVÓLVER – CALIBRE 32 S&W/ 38 SPL/357 - MIRA ABERTA - 10 METROS 

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 

1 Alvos: 2 CENTROS 

Tempo: 20 minutos 

20 Disparos - 10 disparos em cada centro. 

Proibido Tiro de Ensaio 

Proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

A arma deverá possuir cano de até 4 polegadas 

 

 

Valores atribuídos: 



X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalhas de Premiação: 1º ao 3º Lugar 

SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 VALE LIMPEZA 3º ESCALÃO 

Sorteio – 2 Kit Limpeza no Cal. 38/357 a escolha do ganhador 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

 

9) PISTOLA .45 ACP - MIRA ABERTA - 10 METROS 

Posição: em pé, a sustentação se dará pelo próprio corpo do atleta. 

1 Alvos: 2 CENTROS 

Tempo: 20 minutos 

20 Disparos - 10 disparos em cada centro. 

Proibido Tiro de Ensaio 

Proibido o uso de Dioptros, Peep Sight ou miras eletrônicas; 

A arma deverá possuir cano de até 5 1/2 polegadas 

Valores atribuídos: 

X = 11 / 10=10 / 9=9 / 8=8 / 7=7 / 6=6 / 5=5 / 4=4 / 3=3 / 2=2 / 1=1 / 0=0 

Medalhas nas etapas: 

Medalhas de Premiação: 1º ao 3º Lugar 

SORTEIOS AO FINAL DO CAMPEONATO 

Sorteio – 2 VALE LIMPEZA 3º ESCALÃO 

Sorteio – 2 Kit Limpeza no Cal. 38/357 a escolha do ganhador 

Requisito: Participar de 6 (SEIS) Etapas 

1 unidade p/ atleta 

VIII – Inscrições 



Valor das Inscrições e Reinscrições: 

MODALIDADE VALOR 

PRECISÃO – TODAS AS MODALIDADES R$ 30,00 

REINSCRIÇÃO – R$ 15,00 

 

Sobre os Procedimentos de Prova: 

1- O atleta ao se posicionar no posto de tiro deverá ter em sua bancada somente a 

arma e as munições correspondentes àquela série de tiros; 

2- O atleta somente poderá iniciar o recolhimento dos estojos mediante 

autorização/determinação do Juiz de Prova; 

3- O manuseio de armas e/ou munições quando a pista estiver em alerta de segurança 

acarretará na desclassificação do atleta. 

4- Não é permitido ao atleta manusear e/ou tocar nos alvos (com exceção ao ar 

comprimido – vide regulamento); 

5- Os alvos somente poderão ser fotografados com prévia autorização do juiz de prova 

(observando o regramento contido no disposto anterior); 

6- O uso de Safety Flag é obrigatório quando a pista estiver (fria) ou em alerta de 

segurança, não utilizando o Safety Flag, a arma deverá estar guardada em estojo 

fechado; 

7- Falha de Munição – Reshoot 

Se no decurso da prova houver falha de munição o atleta deverá solicitar ao Juiz 

autorização para efetuar novo disparo dentro do tempo de prova, sendo obrigatória a 

apresentação da munição que falhou; 

8- O uso de equipamentos de segurança é obrigatório. 

9- É Expressamente Proibido: 

a) A presença de pessoas estranhas às provas nos postos de tiro; 

b) O uso de equipamentos estranhos à competição; 

c) Comunicar-se em voz alta com o juiz, árbitro, fiscal de prova, ou demais 

participantes do evento; 



d) Circular nas Dependências do clube com as armas expostas; - os equipamentos 

obrigatoriamente deverão ser transportados dentro de maletas ou estojos fechados; 

e) O uso de bebidas alcoólicas nas áreas de tiros; 

f) Os atletas consumirem bebidas alcoólicas antes e durante as provas; 

 

Sobre Os Alvos: 

• Identificação dos Alvos: 

Os alvos obrigatoriamente deverão ostentar visivelmente em sua parte frontal, nome 

do atleta e assinatura, descrição da modalidade e o calibre utilizado. 

• Alvo Avariado: 

Se no decurso da prova, o alvo cair ou soltar, o atleta deverá comunicar 

imediatamente o juiz de prova. 

A prova não será interrompida e prosseguirá normalmente para os demais 

participantes. 

Se for o caso, a critério do juiz, o atleta será restituído com um novo alvo, colocado a 

sua disposição, na série subsequente sem custas adicionais. 

• Alvo Com Mais Disparos Do Que o Permitido: 

Se no ato da contagem dos pontos, o juiz de prova observar a existência de mais 

disparos do que o permitido, a prova deverá ser anulada, marcando no alvo com a sigla 

DQ e atribuindo o valor 0 (ZERO) no sistema. 

• Alvo Com Disparos Cruzados: 

Se no decurso da prova o atleta observar um disparo em seu alvo, que não tenha sido 

efetuado por ele, deverá imediatamente comunicar o juiz de prova. 

A prova não será interrompida e prosseguirá normalmente para os demais 

participantes. 

1- O juiz de prova, a seu critério, poderá restituir o atleta com um novo alvo, colocado 

a sua disposição, na série subsequente sem custas adicionais. 

2- O juiz de prova, deverá verificar os atletas dos postos ao lado (à direita e a 

esquerda) do reclamante, objetivando identificar de onde partiu o tiro cruzado, 

confrontando os calibres utilizados e fazendo as devidas anotações nos alvos, no ato 

de sua retirada. 



3- Identificado o autor, o Juiz de Prova poderá escrutinar o alvo do reclamante, 

atribuindo-lhe a maior pontuação, desde que o tiro cruzado seja do mesmo calibre. 

4- O juiz de prova, obrigatoriamente deverá orientar o atleta que efetuou o tiro 

cruzado e os demais participantes do evento para que o fato não ocorra novamente. 

5- Se ao final da prova, o alvo do autor dos disparos cruzados estiver com menos 

impactos do que o previsto na respectiva modalidade, o juiz deverá desclassificar o 

atleta. 

6- O juiz de prova deverá elaborar Relatório de Não Conformidade Técnica. 

 

IX – Documentação 

a) Somente poderão participar os atletas que estiverem em posse da documentação 

obrigatória: 

Certificado de Registro – CR e Guia de Tráfego – GT; 

b) As autoridades que possuam Porte Funcional de Arma de Fogo não necessitam dos 

documentos contidos no parágrafo anterior; 

c) Menores de idade somente poderão participar nas modalidades que empreguem o 

uso de Armas de Fogo munido da respectiva Autorização; - sendo obrigatório o 

acompanhamento dos pais ou responsável no decorrer das provas. 

d) Para a prática da Modalidade de Ar Comprimido não é obrigatório possuir o 

Certificado de Registro – CR perante o Exército Brasileiro. 

 

X - Equipamentos, Características Técnicas e Acessórios 

As características técnicas dos equipamentos serão aferidas com base nas informações 

técnicas, emitidas no catálogo do produto fornecido pelo fabricante. 

É Expressamente Proibido: 

O uso de armas olímpicas: são consideradas armas olímpicas aquelas que na 

atualidade estejam em pleno uso nos jogos olímpicos ou que possuam acessórios 

típicos destes equipamentos; 

O uso dos seguintes acessórios: 

a) freio de boca ou contrapeso de cano (os compensadores de recuo originais das 

armas estão autorizados); 



b) bandoleira; 

c) luva de tiro e/ou munhequeira; 

d) botas de tiro; 

e) jaqueta de tiro, colete e/ou cinta abdominal – ou qualquer artefato que vise o 

enrijecimento do membro superior; 

f) apoio do rosto ajustável ou elevador do apoio do rosto; 

g) prolongador do cano; 

O uso de dióptro e lunetas ou qualquer sistema de pontaria que altere as 

características originais das armas; ou que não sejam constituídos de alça, massa e 

túnel de mira; 

O uso de “Grip ou Pistol Grip” envolventes ou com apoio de empunhadura saliente – 

para fins de aplicação deste artigo, excluem-se a utilização de “Palm Swell”; 

O uso de soleiras tipo “Garfo” que adentrem a cavidade interna da axila; 

O uso de qualquer artefato visando à manipulação dos resultados; 

CONSULTA TÉCNICA:  

Qualquer equipamento que fora olímpico ou que possua características técnicas e 

acessórios não habituais, obrigatoriamente deverão ser homologados, sob pena de 

nulidade absoluta dos resultados: 

 

XI – Portal do Atleta 

A empresa SHOOTING HOUSE será responsável pela manutenção do site registrado no 

endereço 

eletrônico http://www.cttg.com.br 

Para suporte: - email: contato@topguns.com.br 

Site da empresa: https://www.shootinghouse.com.br/ 

 

XII – Premiação  

http://www.cttg.com.br/
mailto:contato@topguns.com.br
https://www.shootinghouse.com.br/


• Ao final do campeonato todos os atletas classificados do 1º ao 3º Lugar no Ranking 

Final de Premiação, serão condecorados com Troféus. 

 

• Entrega da Premiação: 

Os prêmios serão entregues na Festa de Premiação. 

A presença dos atletas é obrigatória para a retirada dos prêmios.  

Os prêmios não retirados serão revertidos em favor do Fundo de Administração. 

A organização da Festa de Premiação será de responsabilidade da Coordenação, 

sendo custeada mediante taxa de adesão. 


