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CAMPEONATO: DESAFIO GUARULHOS / FPTE 

 

Calendário 

 
 

Etapa Mês Data 

 

1ª Fevereiro 27 

2ª Abril 10 

3ª Junho 26 

4ª Agosto 28 

5ª Outubro 09 

Premiação Novembro 24 

 

 

 

Modalidades: 

 

1 - Desafio:  10 metros 
 

Pistola maior acima do 32 CAL ACP (7,65) 

Pistola menor 22 LR e 25 Auto (6,35) 

Revólver maior acima do 32 CAL (revólver de até 6 (seis) polegadas) 

Revólver menor 22 LR 

Snubby fogo central (revólver de até 3 (três) polegadas) 

 

Alvos CBTE 02 Centros (NG 03) 

 

Posição: em pé sem apoio, sendo 10 disparos com a mão esquerda e 10 disparos com a mão direita, 

sendo 4 séries de 30 segundos cada, com 5 disparos em cada série. 

 

Total de 20 disparos em 4 séries, conforme abaixo: 

 

 

1ª série: 30 segundos de duração – pausa de 1 minuto para recarga; 

2ª série: 30 segundos de duração – pausa de 1 minuto para recarga; 

3ª série: 30 segundos de duração – pausa de 1 minuto para recarga; 

4ª série: 30 segundos de duração – fim de prova. 

http://www.cetts.com.br/
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2 - BENCHREST 22 LR:  25 METROS  
 

Alvo NG 08 

 

Apoiado, sendo obrigatória a separação dos apoios dianteiros (Front Rest) e traseiros (Rear Rest). 

Permitido o uso de bipé. No suporte dianteiro (Front Rest) a carabina deverá estar apoiada (porém 

sem estar presa), de forma que os movimentos fiquem livres na horizontal e vertical, os quais deverão 

ser verificados pelo juiz da prova. Permitido uso de luneta 

25 Disparos – sendo 1 disparo em cada centro. 

 

Total de disparos: 25 

Tempo total de prova: 10 minutos 

 

 

3 - CARABINA  22LR Mira Aberta 

 
 

Alvo CBTE 02 centros (NG 03) 

 

 Posição: Em pé sem apoio, mira aberta, sendo 2 séries com 10 disparos em cada série: 

 

Total de 20 disparos com 2 séries, conforme abaixo: 

 

1ª série: 2 minuto de duração – pausa de 1 minuto para recarga; 

2ª série: 2 minutos de duração – fim de prova; 

 

 

4 - CARABINA FOGO CENTRAL AÇÃO MECÂNICA (PROIBIDO 

FERROLHO/FUZIL) 

 
 

Alvo CBTE 02 centros (NG 03) 

 

Posição: em pé sem apoio, mira aberta, sendo 4 séries de 1 minuto cada, com 5 disparos em cada 

série. 

 

http://www.cetts.com.br/
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Total de 20 disparos com 4 séries, conforme abaixo: 

 

1ª série: 1 minuto de duração – pausa de 1 minuto para recarga; 

2ª série: 1 minuto de duração – pausa de 1 minuto para recarga; 

3ª série: 1 minuto de duração – pausa de 1 minuto para recarga; 

4ª série: 1 minuto de duração – fim de prova. 

 

 

5 - FUZIL DE ASSALTO MIRA ABERTA 

 
 

Fuzil de assalto calibres: .222 - .233 - 5.56, 7,62X51mm. 

 

Alvo CBTE (NG 01) 

 

Posição: em pé sem apoio, mira aberta, sendo 2 séries com 5 disparos em cada série 

 

Total de 10 disparos com 2 séries, conforme abaixo: 

 

1ª série: 3 minuto de duração – pausa de 1 minuto para recarga; 

2ª série: 3 minutos de duração – fim de prova. 

 

 

Inscrições: 

 
As inscrições podem ser feitas diretamente na secretaria do CETTS ou através do site www.fpte.org.br. 

O valor de cada inscrição será de R$ 40,00 (Quarenta reais). 

Os atiradores poderão realizar quantas inscrições e reinscrições desejar contabilizando o melhor 

resultado para o ranking. 

 

 

Comandos: 
 

Atiradores aos seus postos, será dará início da prova em 1 minuto, municie as armas e aguarde o 

início de prova. 

 Será explicado como será cada modalidade  

Atiradores fim de prova, pista fria, não toquem nas armas. 

 

http://www.cetts.com.br/


 

 

 

 

  
CLUBE E ESCOLA DE TIRO TÁTICO SOUZA LTDA ME 

CNPJ: 30.807.891/0001-53 
Certificado de Registro no Ministério da Defesa – Exército Brasileiro n° 2415162 – SFPC/2 

Rua Jaboatão, 467 Jd. Pimentas – Guarulhos/SP CEP:07272-340   
E-mail: clube@cetts.com.br – Site: www.cetts.com.br 

WhatsApp 11 4130-8772 

 

 

  

Ranking 

 
O ranking final será considerado os 3(três) melhores resultados 

Atirador não filiado a FPTE pode participar mas entrará como avulso, não valendo para ranking, 

somente como participação e ranking interno no CETTS. 

Em caso de empate técnico será considerado inscrição de inicial (a que foi realizada primeira). 

 

Disposições Finais 

 
- Qualquer inconformidade ocorrida durante as provas, será resolvida pelo delegado responsável; 

- Atirador que tocar na arma sem autorização ou quebrar qualquer regra de segurança, será 

desclassificado; 

- - Falhas de munições deverá ser informada ao arbitro e o mesmo terá autonomia para apurar e 

analisar possíveis punições. 

 

http://www.cetts.com.br/

