
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

TORNEIOS INTERNOS 2017 - CLUBE ORION DE TIRO 

 

Modalidades: 
– SAQUE RÁPIDO (5 etapas) 

– STEEL CHALLENGE (5 etapas) 

  

Inscrições*: 
– PARA SÓCIOS: R$ 25,00 

– PARA NÃO SÓCIOS: R$ 50,00 

*Pagamento preferencialmente em dinheiro 

  

Número de Etapas: 
Serão realizadas 5 etapas de cada modalidade, sendo 1 descarte (menor pontuação). 

 

Calendário das Etapas: 

 

 ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V 

SAQUE 

RÁPIDO 
21/02/2017 18/04/2017 18/07/2017 15/08/2017 17/10/2017 

STEEL 

CHALLENGE 
21/03/2017 23/05/2017 25/07/2017 12/09/2017 21/11/2017 

 

 

REGRAS GERAIS 
  

Saque Rápido: 
– As competições de Saque Rápido integrantes do Torneio Interno 2016 do Clube Orion 

contemplarão 5 etapas, que estabelecerão um Ranking Geral no final do ano; 

– O Regulamento Oficial da competição é o mesmo adotado pela Confederação 

Brasileira de Tiro Prático; 

– O atirador deverá escolher a Divisão que pretende atirar no ato da sua inscrição. Após 

o início da etapa ou posteriormente, não será permitida a mudança de Divisão; 

– Os atiradores poderão atirar em mais de uma Divisão, desde que sejam diferentes, 

pagando uma inscrição por divisão escolhida; 

– Não serão aceitas inscrições realizadas após 1 hora do início da competição; 

– Será mantida a Divisão Iniciantes, somente para a modalidade Saque Rápido, que 

diferenciará das demais divisões no quesito de início das séries, pois o atirador em todas 

as séries de tiro sairá com a arma carregada e travada em posição de retenção. Os 

atiradores desta divisão competirão entre si independente do calibre que atirarem; 

– Para se enquadrar na Divisão Iniciantes o atirador deverá passar por um Teste de 

Nivelamento, que deverá ser realizado previamente à data de realização das etapas, e 

agendado através do e-mail cursos@clubeorion.com.br ou diretamente na secretaria do 

Clube; 

– Se o atirador tiver feito qualquer curso promovido pelo Clube no prazo de seis meses, 

ficará isento do teste de nivelamento e poderá participar do torneio como Iniciante; 

– O atirador que se encaixar na Divisão Iniciantes poderá migrar para outras divisões 

durante o decorrer das etapas de 2017, seguindo alguns critérios: 

mailto:cursos@clubeorion.com.br


– O atirador só poderá deixar a Divisão Iniciantes para se enquadrar em outra divisão, 

se estiver apto a sacar em todas as séries de tiro, a critério da Diretoria de Tiro ou 

Instrutor Master do Clube Orion; 

– Uma vez que o atirador deixe a Divisão Iniciantes não poderá mais retornar a ela. E os 

pontos acumulados nas etapas atiradas como Iniciante não migrarão para a nova Divisão 

escolhida. 

  

Steel Challenge: 
– Para participar de qualquer uma das modalidades, é necessário: 

a) Ter feito um Curso Básico de IPSC, em qualquer Instituição, comprovado com 

certificado; 

b) Ser federado em instituição de Tiro Prático; 

c) Ter participado de no mínimo uma competição em nível estadual. 

– As competições de Steel Challenge integrantes do Torneio Interno 2017 do Clube 

Orion contemplarão 5 etapas, que estabelecerão um Ranking Geral no final do ano; 

– O Regulamento Oficial da competição é o mesmo adotado pela Confederação 

Brasileira de Tiro Prático; 

– O atirador deverá escolher a Divisão que pretende atirar no ato da sua inscrição. Após 

o início da etapa ou posteriormente, não será permitida a mudança de Divisão; 

– Os atiradores poderão atirar em mais de uma Divisão, desde que sejam diferentes, 

pagando uma inscrição por divisão escolhida; 

– Não serão aceitas inscrições realizadas após 1 hora do início da competição. 

  

Importante: 
Os critérios acima dispostos valem a partir do dia 01 de Janeiro de 2017, anulando todos 

os critérios utilizados em anos anteriores. 

 

 

Esperamos a participação de todos! 

 

 

Fabíola Scotti 

Presidente 

 


