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REGULAMENTO



O CLUBE DE TIRO E CAÇA LEDER PINHEIRO EIRELI CNPJ 33.649.072/0001-13 CR 338979, NA 
PESSOA DO SEU PRESIDENTE LEDER PINHEIRO E DIRETORIA, CONVIDA A TODOS OS ATIRADORES 
ESPORTIVOS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO COMANDO DO EXÉRCITO, PARA PARTICIPAR 
DO CAMPEONADO DE PRECISÃO COM ARMAS CURTAS DE 2021, A SER REALIZADO NA SEDE 
DO CLUBE, LOCALIZADO  NA RUA ANICUNS Nº18 QD102 LT16 SETOR VILA AURORA OESTE, 
GOIÂNIA/ GO CEP 74.425-190 LOCALIZAÇÃO (https://g.page/lederpinheiro?share) NOS MESES ENTRE 
FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS SEGUINTES.

1. DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições serão recebidas diretamente no site (https://lederpinheiro.com.br) do Clube, com 
um dia de antecedência do início da etapa, ou pessoalmente na recepção do Clube durante a 
realização da etapa. As inscrições presenciais  60 minutos de antecedência do término da etapa, 
não sendo mais permitido nem mesmo reinscrição para a prova.

1.1 Atirador Convidado 
Caso seja a primeira visita do Atirador Convidado, este deverá primeiramente fazer 
seu cadastro no site do Clube (https://lederpinheiro.com/filiacao-atleta-convidado), 
anexar Documento pessoal, CR, CRAF e Guia de Tráfego das armas que serão utilizadas, e 
apresentar essa documentação original no Clube, posteriormente fazer sua inscrição 
na aba “ETAPAS”, inscrever para etapa correspondente, pagar a taxa de inscrição.

Se o Atirador convidado já tiver cadastro no Clube, basta acessar no site (https://beta.shooting-
house.com.br/login/lederpinheiro.com)  e se inscrever nas etapas correspondentes. Inscrição 
na secretaria do Clube será feita conforme ordem de chegada, e deverá ser apresentado toda 
documentação original, e válida, que corresponde a arma de fogo, e ao atirador.

1.2 Atirador Filiado
O Atirador Esportivo filiado ao Clube, poderá fazer sua inscrição diretamente no site na aba 
“ETAPAS” (https://beta.shootinghouse.com.br/login/lederpinheiro.com) deverá ter no seu 
cadastro a documentação da arma a ser utilizada no Clube, e apresentar as originais na recepção 
do Clube, se optar por fazer sua inscrição diretamente no Clube no dia do campeonato será 
atendido por ordem de chegada.

• Cada competidor poderá se inscrever quantas vezes achar necessário em cada etapa na 
modalidade de REINSCRIÇÃO, sendo considerada a melhor nota das inscrições feitas em cada 
etapa, poderá participar em todas as categorias e se reinscrever quantas vezes quiser.

2. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES:

O Campeonato terá valores diferenciados para Atiradores Convidados, Filiados e para inscrições 
feitas online ou presencial.

2.1 Atirador Convidado
Inscrição Online: R$ 100,00 (1º inscrição)
Inscrição Presencial: R$ 110,00 (1º inscrição)
Reinscrição R$ 20,00

2.2 Atirador Filiado 
Inscrição Online: R$ 20,00 (1º inscrição)
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Inscrição Presencial: R$ 30,00 (1º inscrição)
Reinscrição R$ 20,00

Horário limite de inscrição e reinscrição: 60 minutos antes do Término da prova.

3. DATA DAS ETAPAS

1º ETAPA – 19 de fevereiro das 18 às 21 horas / 20 de fevereiro das 9 às 17 horas
2º ETAPA – 12 de março das 9 às 17 horas / 13 de março das 9 às 12 horas
3º ETAPA – 24 de abril das 9 às 17 horas / 25 de Abril das 9 às 12 horas
4º ETAPA – 07 de maio das 18 às 21 horas / 08 de maio das 9 às 17 horas
5º ETAPA – 04 de junho das 18 às 21 horas / 05 de junho das 9 às 17 horas
6º ETAPA – 16 de julho das 18 às 21 horas / 17 de julho das 9 às 17 horas 
7º ETAPA – 07 de agosto das 18 às 21 horas / 08 de agosto das 9 às 17 horas 
8º ETAPA – 24 de setembro das 18 às 21 horas / 25 de setembro das 9 às 17 horas
9º ETAPA – 10 de outubro das 8 às 18 horas 
10 ETAPA – 27 de novembro das 9 às 17 horas / 28 de novembro das 9 às 12 Horas. 

Para os atletas que perderam até três etapas do Campeonato, teremos 3 ETAPAS CURINGAS 
cuja pontuação obtida nesta etapa irá substituir a pontuação da etapa que foi perdida. As etapas 
curinga serão realizadas 30/08/2021; 29/09/2021 e 29/10/2021. 

4. DAS ARMAS UTILIZADAS:

 As armas utilizadas no Campeonato deverão estar acompanhadas dos registros e guias 
de tráfego válidas, conforme Portaria 150 do COLOG. Poderão ser utilizadas armas do Clube 
de Tiro, e será cobrado o valor correspondente ao empréstimo da mesma. Fica PROIBIDO 
a utilização de armas sem registro ou sem guia de tráfego, podendo ser comunicado as 
autoridades competentes caso seja descumprido esta proibição. As categorias estão 
divididas conforme o calibre das armas a ser utilizadas. São três categorias: FOGO CIRCULAR, 
CALIBRES INTERMEDIÁRIOS, CALIBRES MAIORES. Categoria Fogo Circular está incluído 
as armas cuja munições são classificadas como fogo circular, sendo elas .22LR; .22MAG; 
.22 SHORT, poderão utilizar pistolas ou revólver na mesma categoria. Categoria Calibres 
Intermediários são os calibres de pistolas ou revólver cuja potência seja igual, ou inferior 
ao               calibre .9MM (.25 AUTO (6,35); .32 auto (7,65); .32 S&W; .38SPL; .380 ACP; 9MM).  
Categoria Calibres Maiores são os calibres de pistolas ou revólver cuja potência seja superior 
ao calibre 9mm (.357 Mag; .44 Mag; .454 CASUL; .500 MAG; .40 S&W; .45 ACP; .10MM; .38SUPER).
O atirador esportivo poderá se inscrever nas três categorias, pagando a inscrição para cada 
categoria que se inscrever, caso se inscreva em duas ou mais etapas, o valor da segunda etapa 
ou das demais será o mesmo valor da REINSCRIÇÃO.
Fica limitado o tamanho máximo do cano de 8,34 Polegadas (212mm).

5. DAS MUNIÇÕES

Cada atleta será responsável por suas munições, podendo ser utilizada munição original 
ou recarregada, as munições não poderão comprometer a segurança da prova, nem dos 
competidores, e caso a munição apresente alguma pane ou falha, o competidor ficará prejudicado 
e perderá aquela passagem da pista. 
Poderá ser adquirida munições originais fornecidas pelo Clube de Tiro posteriormente aos 
disparos, os estojos deverão ser devolvidos na mesma quantidade adquirida. As armas do Clube 
só poderão ser utilizadas com munição fornecida pelo Clube, sendo proibido utilizar munições



recarregadas nas armas do Clube, por se tratar de munições originais, o 
Clube não se responsabiliza por eventuais panes ocasionadas pelas munições.
Fica proibido o atirador esportivo repassar munições para outro atirador no interior do Clube.
Fica estipulado a quantidade de 15 disparos para cada inscrição.

6. DA PREMIAÇÃO

O Ranking do Campeonato será disponibilizado na página do Clube. Será a somatório da melhor 
pontuação de cada etapa. Será premiado o 1º, 2º e 3º colocado de cada categoria que atingir as 
melhores pontuações “GERAL” no somatório em 10 etapas.

Categoria Fogo Circular 
1º Colocado – PISTOLA TX 22
2º Colocado – Filiação Plano Black, Camiseta e Boné
3º Colocado – Filiação Plano Platinum

Categoria Calibre Intermediário
1º Colocado – PISTOLA CZ P10C 9MM Camiseta e Boné
2º Colocado – Filiação Plano Black, Camiseta e Boné
3º Colocado – Filiação Plano Platinum

Categoriat Calibres Maiores 
1º  Colocado – Revolver Taurus RT 627 Calibre .357 Mag Camiseta e Boné
2º Colocado – Filiação Plano Black, Camiseta e Boné
3º Colocado – Filiação Plano Platinum

FOTOS DAS ARMAS ESTÃO NO ANEXO 1

Os ganhadores das armas deverão providenciar a documentação e o pagamento das taxas 
correspondentes ao registro. As armas só poderão ser retiradas da loja Despachante de Defesa e 
Segurança Eireli CR 332737 após o registro no órgão competente.



7. DINÂMICA DA PROVA

A arma deverá estar municiada, carregada, alimentada ficando o atirador na posição de retido ao 
centro (posição 3), com a arma apontada para o para-bala a todo momento, o atirador só poderá fazer o 
enquadramento no alvo após o apito inicial, após o 2 º apito, o atirador deverá voltar para a posição de retido ao 
centro (posição 3) mantendo a arma apontada para o para-balas e deverá aguardar o comando do árbitro. 

1º SÉRIE DE DISPAROS – REALIZAR 5 DISPAROS NO ALVO CIRCULAR DE PRECISÃO A 5 METROS, EM 
5 SEGUNDOS.

2º SÉRIE DE DISPAROS – REALIZAR 5 DISPAROS NO ALVO CIRCULAR DE PRECISÃO A 7 METROS, EM 
7 SEGUNDOS.

3º SÉRIE DE DISPAROS – REALIZAR 5 DISPAROS NO ALVO CIRCULAR DE PRECISÃO A 10 METROS, 
EM 10 SEGUNDOS.

 Cada série de disparos será precedida por um apito inicial, e 
um apito final conduzido pelo juiz de prova com marcação do tempo.
 Caso o competidor efetue disparos antes do apito inicial ou após o apito final, este terá 
sua melhor pontuação desconsiderada, em quantidade igual aos disparos efetuados após o apito.

8. CONDUTA NO CLUBE E ESTANDE DE TIRO

O Clube De Tiro e Caça Leder Pinheiro, preza pelas regras e procedimentos de segurança com 
arma de fogo, exigimos que todos os filiados e convidados cumpram estes procedimentos, tais 
procedimentos irão interferir nos resultados do campeonato, podendo o atleta devidamente inscrito ser 
desclassificado da etapa, sem poder participar das demais categorias, segue abaixo as principais regras:
• Esfriar Armamento Ao entrar no Clube – Cada candidato, sendo ele filiado ou convidado 
deverá ao entrar no primeiro portão de acesso ao Clube esfriar seu armamento na caixa de 
areia existente na grade de enclausuramento, e ao sair poderá esquentar seu armamento antes 
de deixar as dependências do Clube na mesma caixa de areia. Procedimento para esfriar pistola, 
apontar a pistola para caixa de areia, retirar carregador, colocar no bolso, coldre ou na bolsa, 
puxar o ferrolho 3x com a arma ainda apontada para caixa de areia, abrir a arma utilizando o retém 
do ferrolho, fazer inspeção visual e tátil na câmara de combustão, fechar o ferrolho, guardar a 
arma no coldre ou na bolsa sem o carregador inserido. Para revolver deverá apontar o revólver 
para caixa de areia, abrir o tambor do revólver e retirar todas as munições, fazer conferência 
visual e tátil, fechar o tambor e guardar a arma no coldre ou na bolsa desmuniciada. O atleta que 
for pego com sua arma municiada nas dependências do clube, ou esfriando seu armamento em 
local que não seja a caixa de areia, ou esfriando o armamento de forma diversa do previsto neste 
tópico, ou trazendo riscos aos demais será DESCLASSIFICADO e perderá o valor correspondente 
a taxa de inscrição, e também mesmo tendo já participado da prova perderá sua pontuação. 
• Proibido o manuseio de arma de fogo nas dependências do Clube fora das áreas indicadas 
– Estando o competidor com sua arma mesmo sem munição, só poderá manuseá-la apenas na 
área de segurança, ou nas baias de tiro na pista de tiro. Na área de segurança é proibido ficar com 
munição, mesmo em blister lacrado, estando em caixa fechada, em carregadores, sendo assim, 
fica proibido o manuseio de qualquer tipo de munição na área de segurança, podendo o atirador 
usar a área de segurança para verificar sua arma, conferir suas miras, apresentar arma a outro 
atirador. O atirador que for pego manuseando sua arma fora da área de segurança, ou com munição 
na área de segurança será DESCLASSIFICADO da etapa correspondente, e perderá o valor pago 
referente a sua inscrição, o mesmo também perderá a pontuação caso já tenha participado da prova.



• Documentação das Armas – Será exigido ao atleta a apresentação de seu CR, 
CRAF, GUIA DE TRÁFEGO da arma e documento original. Caso o atleta não esteja 
portando sua documentação, e seja solicitado a ele, o mesmo será DESCLASSIFICADO.

• Conduta no Estande de Tiro – Ao chegar na pista de tiro, o competidor deverá sacar 
sua arma do coldre, ou retirar da bolsa apenas quando estiver na baia de tiro, poderá deixar 
a arma na bancada da baia e posteriormente guardar seus pertences. Caso o atirador 
descumpra esta regra, poderá ser ADVERTIDO pelo árbitro de prova, ou por outro competidor.

• Quebra de Ângulo com arma de fogo – Estando o competidor de frente para o para-balas, poderá 
apontar sua arma 45º graus para direita ou 45º graus para esquerda, a quebra de ângulo poderá, caso o 
competidor extrapole este limite e aponte sua arma mais que 80º graus para direita ou 80º graus para 
esquerda em relação ao para-balas, acarretar o DESCLASSIFICAMENTO do competidor em causa.

• Principais Regras de Segurança – Trate a arma como se a mesma estivesse sempre carregada, 
mantenha o dedo fora do gatilho, aponte sua arma apenas para uma direção segura, use óculos e 
abafador. Convidados irão assistir o campeonato pela TV na recepção que antecede a pista de tiro, ou 
na recepção principal.

• Saída do estande de tiro - Ao terminar sua série de disparos, o competidor deverá apontar sua 
arma para o para-balas e repetir o procedimento de esfriar o armamento, ainda na baia de tiro, guardar 
sua arma no coldre ou na bolsa descarregada e sem carregador, e sair com a arma fria até a saída 
do clube, podendo esquentar seu armamento na caixa de areia que fica na entrada do clube quando 
estiver saindo. Caso o competidor saia da pista de tiro com sua arma quente será DESCLASSIFICADO.

9. REGRAS

• O tempo de cada série de disparos será marcado pelo juiz de prova escolhido pelo Clube.

• Cada competidor deverá entrar na pista de tiro para executar os disparos com sua ficha de 
inscrição que terá sua pontuação marcada pelos Juiz de Prova, seu alvo e sua ficha assinada pelo 
Juiz de Prova.

• Em caso de quebra das regras de segurança, o atirador será DESCLASSIFICADO.

• Fica proibido a participação do Presidente do Clube como competidor, não podendo concorrer 
a premiação do campeonato.

• O competidor DESCLASSIFICADO não poderá participar nas demais categorias, 
e perderá o valor pago referente a sua inscrição. Caso já tenha participado da prova, 
perderá sua pontuação e terá seu resultado ZERADO na etapa correspondente.



• Em caso de EMPATE, os critérios de desempate serão os seguintes, nas suas respectivas 
ordens:

1. Será beneficiado o atirado que efetuou mais disparos nas descrições X/10/9/8/7/6 do alvo;
2. Caso ainda persistir o empate, será beneficiado o atirador que fez menos inscrições;
3. Caso ainda persista o empate, será utilizado o critério de desempate, a idade, sendo o 
vitorioso o atirador mais velho.

• Os Juízes de prova poderão participar das etapas e concorrer a premiação juntamente com os 
demais, e terá sua ficha de pontuação e seu alvo assinado por dois ou mais competidores.
• A etapa curinga seguirá o mesmo procedimento das demais etapas. Deverá o atirador informar 
em sua ficha antes de entrar na pista a data da etapa que está com falta, sua nota será lançada na 
etapa correspondente. 
• O competidor que fizer sua inscrição, e não se apresentar na prova terá a nota ZERO atribuída, 
e não terá o dinheiro da inscrição devolvido.
• Ao fazer as inscrições, o competidor autoriza a divulgação de sua imagem para publicidade do 
Clube e patrocinadores do campeonato.
• Casos excepcionais que não estejam dispostos neste regulamento serão analisados pelos 
juízes de prova e decidido pelo Presidente do Clube.

• Dúvidas poderão ser sanadas pelo nosso              Whatsapp:  62 984131643



ANEXO I







ANEXO II

LOCALIZAÇÃO

R. Anicuns, n°18 - Qd.102 Lt. 16 - Vila Aurora Oeste, 
Goiânia - GO, 74425-190

https://g.page/lederpinheiro?share


ANEXO III

ALVO



ANEXO IV
PATROCINADORES:

@chefedasarmas
/chefedasarmas

@czarmasbrasil

@taurusarmasofficial

@cbc_oficial

/czarmasbrasil

/taurusarmasofficial

/cbcoficial

www.czarmas.com.br

www.taurusarmas.com.br/

www.cbc.com.br

www.lederpinheiro.com.br

https://www.instagram.com/chefedasarmas/?hl=en
https://www.facebook.com/chefedasarmas
https://www.instagram.com/czarmasbrasil/?hl=en
https://www.instagram.com/taurusarmasofficial/?hl=en
https://www.instagram.com/cbc_oficial/?hl=en
https://www.facebook.com/czarmasbrasil
https://www.facebook.com/taurusarmasofficial/
https://www.facebook.com/cbcoficial/
http://www.czarmas.com.br
https://taurusarmas.com.br/
http://www.cbc.com.br
http://www.lederpinheiro.com.br
http://https://www.youtube.com/user/lederpr
https://www.instagram.com/clubedetirolederpinheiro/?hl=en
https://www.facebook.com/lederpinheiro

