
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FOGO CENTRAL - 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS DA PROVA 

 
Categorias dos 

Participantes 

Tiros de 

Provas 

Tiros de 

Ensaio 

Duração das 

Séries 
Alvos Distância 

Peso do 

Gatilho 
Calibre 

Sêniores  
 

60 

(30/30) 

 
Precisão 

1x5 (6 min.) 

Rápido 

1x5 (3x7 seg.) 

 
Precisão 

6x5 (6 min.) 

Rápido 

6x5 (3x7 seg.) 

 
Precisão 

1E + 6P 

Rápido 

1E + 6P 

 

 
25 m. 

1360 g 
7,62 - 9.25 
(.32/.38) 

Pistola Sport 

Damas 

Júniores (M) 

Júniores (F) 

 
1000 g 

 
22 LR 

 

2. PROCEDIMENTOS DO DIRETOR DE PROVA 



 
a. Antes do Início 

 
- Verificar se o estande está liberado. 

- Testar o funcionamento da minuteira e os tempos de abertura e de fechamento dos alvos. 

- Chamar os atiradores para a Linha de Tiro. 

- Conferir os nomes dos atiradores com os boxes correspondentes, de acordo com a Lista de Partida. 

- Notificar aos registradores sobre qualquer mudança. 

- Anotar os calibres usados e informar aos mercadores. 

- Examinar as armas e os equipamentos dos concorrentes, pesando os gatilhos para atiradores 

SÊNIORES (1.360g) e para as DAMAS e JÚNIORES (1.000g). 

- Distribuir os árbitros pelos postos de tiro (um para cada conjunto de 05 postos) e os registradores (um 

para cada posto). 

- Dar o tempo de preparação para os atiradores (1 O min. antes). 

- Dar informações necessárias sobre-. número de tiros, duração das séries, número de tiros por alvo de 

ensaio e de prova (05 min. antes). 

 
b. Durante a Prova 

 
- Dar o comando inicial. 

- Inspecionar a posição do atirador e o ângulo do braço na etapa do tiro rápido (45º). 

- Assegurar o registro correto dos tiros pelo registrador. 

- Ser o responsável pelo registro de todas as irregularidades, perturbações, falhas, tiros cruzados, tempo 

extra concedido, repetição de séries, etc... na ficha de registro. 

- Evitar que atiradores e assistentes conversem ou prejudiquem o bom andamento da prova. Evitar 

qualquer tipo de conversa na Linha de Tiro, bem como a presença de chefes de equipes, técnicos ou 

assistentes. 

- Auxiliar na apuração dos alvos, feita pelos Árbitros de prova, julgando os tiros duvidosos (calibrador), 

caso seja necessário. 

- Dar o comando de encerramento da prova. 

c. Após o término 

- Receber os protestos dos atiradores e/ou chefes de equipes e entregá-los ao Chefe do Júri de 

Apuração na Sala de Apuração. 

- Guardar a minuteria e desligar os circuitos. 

- Guardar os pesos, calibradores e súmulas. 

 
3. COMANDOS DE TIROS 

 
(PARA O ESTÁGIO DE PRECISÃO 

 
 
 

a. 10 min. antes do início 

 
- "Seu tempo de 10 min. de preparação começara a ser contado a partir do silvo de apito, ou a 

partir de agora." 

- Silvo de apito (Abrir os alvos). 

- Acionar a minuteria (alvos expostos aos atiradores). 

b. Após os 10 min. 

"SEU TEMPO DE PREPARAÇÃO ESTÁ TERMINADO." "PARA A SÉRIE DE ENSAIO, CARREGAR!" 

Após um minuto, acionar o automático da minuteria - 6 min, "COMEÇAR !" 

c. Após a série de ensaio (06 min.) 

- "CESSAR !" 

- "ARMAS ABERTAS E DESCARREGADAS SOBRE A BANQUETA." 

- "LINHA DE TIRO EM SEGURANÇA - MARCAR!" 

Abrir os alvos para a apuração. Troca de alvos. 

d. Após a marcação dos alvos 



- "PARA A 1ª ... 6a SÉRIE DE PROVA, CARREGAR!" 

Após um minuto, acionar o automático da minuteria - 6 min. 

- "COMEÇAR !" 

 
e. Após a série de prova (06 min.) 

 
- "CESSAR!" 

- "ARMAS ABERTAS E DESCARREGADAS SOBRE A BANQUETA." 

- "LINHA DE TIRO EM SEGURANÇA - MARCAR!" 

Abrir os alvos para a apuração. Troca de alvos. 

 

(PARA O ESTÁGIO RÁPIDO) 

 
a. 03 min. antes do início 

 
- "Seu tempo de 03 min. de preparação começará a ser contado a partir do silvo de apito, ou a 

partir de agora." 

- Silvo de apito. (Abrir os alvos). 

- Acionar a minuteria (alvos expostos aos atiradores). 

b. Após 03 min. 

- "PARA A SÉRIE DE ENSAIO, CARREGAR!" (Aguardar cerca de 01 (um) minuto). 

- "ATIRADORES PRONTOS ?" (Se o atirador falar "NÃO PRONTO" o Diretor repete - "NÃO PRONTO" 

e aguarda 15 seg. e dá um novo comando). 

- O Diretor da Prova determina o acionamento do automático da minuteria. 

c. Após a série de ensaio 

- "ARMAS ABERTAS E DESCARREGADAS SOBRE A BANQUETA." 

- "LINHA DE TIRO EM SEGURANÇA - MARCAR!" 

- Abrir os alvos para a apuração. Troca de alvos. 

d. Após a marcação dos alvos 

- "PARA A 1ª ... 6a SÉRIE - CARREGAR!" (Aguardar cerca de 01 (um) minuto). 
 
 
 

- "ATIRADORES PRONTOS ?" (Após 03 seg. o Diretor da prova determina o acionamento do 

automático da Minuteria). 

 
e. Após a série de tiro 

 

- "ARMAS ABERTAS E DESCARREGADAS SOBRE A BANQUETA!" 

- "LINHA DE TIRO EM SEGURANÇA - MARCAR!" 

- Abrir os alvos para a apuração. Troca de alvos. 

f. Havendo falha 

Após verificar se a falha é "Permitida", deve-se repetir a série no final das séries do Tiro Rápido. 

- "FALHA PERMITIDA NO(S) POSTO(S) TAL(IS)." 

Após A 6a série de Tiro Rápido 

- "SOMENTE PARA O(S) POSTO(S) TAL(IS) COM TANTOS CARTUCHOS - CARREGAR." 

- "ATIRADORES PRONTOS ?" 

Após 03 seg. o Diretor da Prova determina o acionamento do automático da Minuteria. 

 
4. PESSOAL NECESSÁRIO 

- Um (01) Diretor de Prova, 

- Um (01) Árbitro de Prova para cada conjunto de 05 postos de tiro, 

- Um (01) Marcador para cada conjunto de 05 alvos, 

- Um (01) Registrador para cada posto de tiro, 

- Um (01) Obreiador para cada conjunto de 05 alvos. 



 
5. MATERIAL NECESSÁRIO 

- Lista de Partida, 

- Minuteria, 

- Cronômetro e apito; 

- Pesos de gatilho (1360g e 1000g); 

- Súmulas de Apuração e de Classificação, 

- Calibradores (38 e 22); 

- Um alvo de ensaio e seis alvos de prova (revólver precisão), 

- Um alvo de ensaio e seis alvos de prova (revólver-duelo), 

- Em provas de menor importância poderão ser usados 01 alvo de ensaio e 03 alvos de prova no Estágio 

de Precisão (10 tiros por alvo, obreiado a cada 5 tiros). 

- Idem para o Estágio do Rápido. 

 
6. PROCEDIMENTOS NA FINAL (SOMENTE PARA PISTOLA SPORT) 

 
a. Verificar se o estande está liberado. 

 
b. 15 min. antes do início, chamar os atiradores relacionados para a Final (08 atiradores), para ocuparem 

seus postos, em ordem decrescente de pontos, iniciando-se da esquerda para a direita, ficando o 

atirador que obteve maior pontuação à esquerda. 

 
c. Checar os nomes e os postos (a organização coloca o nome do atirador nas costas, para um melhor 

acompanhamento do público e identificação dos atiradores). 

 
d. Verificar as armas. 

 
e. O Diretor da Prova deverá anunciar. 

- "Esta é a prova da FINAL." 

- "Durante seu tempo de 10 min. de preparação, é permitido o tiro em seco e um número ilimitado 

de tiros de ensaio. 

- Os dez (10) tiros de prova são disparados tiro-a-tiro, um tiro por alvo, a comando. 

- O tempo limite é 75 segundos por tiro". 

 
f. Comando inicial. 

- "SEU TEMPO DE 10 MIN. DE PREPARAÇÃO COMEÇA AGORA." 

11 min. antes do início do tempo. Verificar o tempo 

 
g. Após 09 minutos e 30 segundos 

- "30 SEGUNDOS!" 

 
h. Após 30 segundos 

"CESSAR - O TEMPO DE PREPARAÇÃO ESTÁ ENCERRADO!" 

 
i. Após 1 min. de pausa, o comando será dado: 

1) "CARREGAR COM UM TIRO." 

2) "ATENÇÃO - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - COMEÇAR!" 

3) "CESSAR!" 

4) "ARMAS ABERTAS E DESCARREGADAS SOBRE A BANQUETA!" 

5) "LINHA DE TIRO EM SEGURANÇA - MARCAR!" 

Troca de alvos e apuração dos mesmos com calibradores especiais que medem o valor do impacto em 

relação ao centro do alvo. 

 
j. O valor do disparo de cada será anunciado e registrado num quadro, exposto ao público. 



 


