I TORNEIO DE TIRO ESPORTIVO OUTDOOR DA COBRAPOL
Edital de Abertura n.º 001/2022

Art. 1º. Esta competição, denominada I Torneio de Tiro Esportivo Outdoor da Cobrapol, parte
do XXIII Congresso Nacional da Cobrapol, acontecerá na cidade de Aracaju/SE na data de 10
de dezembro de 2022, a partir das 09h, com a participação de Policiais Civis filiados às
entidades sindicais filiadas à Cobrapol.
Art. 2º. Durante a realização da competição, não haverá separação por gênero, mas os
resultados serão classificados por equipes e no caso de classificação individual, separados por
gêneros masculino e feminino, considerando as seguintes categorias:
I - Dirigente Sindical: Policiais que ocupem algum cargo eletivo sindical em quaisquer das
entidades filiadas à Cobrapol, com indicação da respectiva entidade;
II - Operacional: Policiais Civis filiados às entidades sindicais filiadas à Cobrapol, com
indicação por escrito da respectiva entidade.
Art. 3º. A criação desta competição tem por finalidade incentivar o treinamento do tiro entre
os Policiais Civis brasileiros e por isso, sempre acontecerá no formato equipe, com a seguinte
formação:
I – Para Dirigentes Sindicais: mínimo de 02 (dois) e máximo de 03 (três) atiradores.
II – Para Operacional: mínimo de 02 (dois) e máximo de 04 (quatro) atiradores;
§ 1º. Na formação das equipes, será obrigatória a participação de no mínimo de 30% (trinta por
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para atiradores de cada sexo.
§ 2º. As equipes serão formadas por Unidade Federativa, por Região Geográfica representada
pelas Federações e pela Cobrapol.
§ 3º. Para Unidades Federativas que tiverem mais de uma entidade sindical filiada à Cobrapol,
as respectivas entidades poderão em comum acordo formar equipes mistas, obedecidas as
demais regras do presente Edital.
§ 4º. As equipes indicadas pelas Federações serão apresentadas por escrito pelo(a) Presidente
das respectivas Federações.
$ 5º. As equipes indicadas pela Cobrapol serão definidas por ato do Presidente da
Confederação;
§ 6º. Não poderão se inscrever como atiradores Policiais Civis que, embora indicado pela
Confederação ou por uma das Federações, se seu sindicato de base não estiver filiado à
Cobrapol.

Art. 4º. As armas utilizadas para a competição serão pistolas dos calibres .40, .45 ou 9mm,
com apresentação original, com mira aberta, devendo ser armas comprovadamente funcionais,
brasonadas, ou acauteladas pelo Estado a que o atirador esteja vinculado como Policial Civil,
com apresentação do respectivo Termo de Cautela ou documento equivalente e do CRAF.
Parágrafo único. A arma utilizada na competição deverá estar acompanhada de coldre do tipo
operacional, que abrace a arma e com trava, não podendo ser do tipo saque rápido.
Art. 5º. A competição terá duas pistas de tiro com formatações distintas, e a pontuação de cada
equipe será o resultado da soma das pontuações das duas pistas, sendo considerados os pontos
dos dois atiradores que obtiverem a maior pontuação.
Art. 6º. Em caso de empate na pontuação, o desempate será em favor da equipe que obteve a
pontuação no menor tempo de execução das duas pistas, somando os tempos dos dois atiradores
de cada equipe.
Art. 7º. Cada entidade sindical poderá optar por fazer uma seletiva em sua área geográfica de
abrangência para definir suas equipes, ou proceder livremente na indicação destas.
Art. 8º. As inscrições serão feitas exclusivamente no site da Federação Sergipana de Tiro
Esportivo: < https://www.fste.org.br/>, no período de 15/10 a 30/11/2022.
§ 1º. Quando das inscrições, as equipes receberão as denominações de suas respectivas
entidades que representam, salvo para o caso de equipes cujas composições sejam feitas em
consórcio de mais de uma entidade, que deverá ser denominada com a respectiva indicação das
entidades que a compõem.
§ 2º. O mesmo atirador não poderá fazer parte de mais de uma equipe, mesmo que seja
representando entidade de grau superior;
Art. 9º. Qualquer dúvida que venha a surgir durante a competição, será matéria de análise e
decisão da equipe de arbitragem que estará a cargo da Federação de Tiro Esportivo do Estado
do Sergipe, sendo a palavra final de autoridade do árbitro Ranger da competição.
Art. 10. As pistas de competição serão assim configuradas:
I - Pista 1 (Duelo de 50 Segundos):
a) O alvo (de papel 50x50cm) estará a 10 metros da linha de tiro;
b) A arma estará aberta e desmuniciada em cima da mesa e ao lado 2 carregadores contendo 5
munições em cada um;
c) Objetivo: Alvejar o alvo com 10 disparos em 50 segundos, com uma troca de carregador;
d) Cada atirador só pode fazer uma passagem pela pista, mesmo que tenha havido pane na arma
e/ou na munição;
e) A prova terá início com o atirador sentado a 5 metros de distância da linha de tiro e terá 50
segundos para se deslocar até ela, pegar a arma sobre a mesa e disparar contra o alvo;

f) A pontuação da pista será a contagem dos pontos apurados nos alvos;
g) Para cada disparo realizado após o final do tempo total de 50 segundos, haverá uma
penalidade de 12 pontos que serão debitados da pontuação da pista.
II - Pista 2 (Desafio dos Metais):
a) A prova tem início com o atirador na linha de tiro e com a arma no coldre municiada com 5
munições e mais um carregador reserva (no porta-carregador) também contendo 5 munições;
b) O atirador terá 30 segundos para disparar sequencialmente da esquerda para a direita contra
os Plates Metálicos;
c) Os Plates Metálicos, em número de 10, estarão a 10 metros da linha de tiro;
d) Cada atirador só pode fazer uma passagem pela pista, mesmo que tenha havido pane na arma
e/ou na munição;
e) A pontuação da pista será a multiplicação do número de Plates derrubados por 10;
f) Para cada disparo realizado após o final do tempo total de 30 segundos, haverá uma
penalidade de 10 pontos que serão debitados da pontuação da pista;
g) Também haverá uma penalidade de 10 pontos para cada Plate derrubado fora da sequência
determinada.
Art. 11. O resultado do I Torneio Esportivo Outdoor da Cobrapol será disposto da seguinte
forma:
I - Equipes:
a) 1º ao 5º lugar - Dirigente Sindical;
b) 1º ao 5º lugar - Operacional.
II - Individual:
a) 1º ao 3º lugar – masculino (Dirigente Sindical);
b) 1º ao 3º lugar – feminino (Dirigente Sindical);
c) 1º ao 3º lugar – masculino (Operacional);
d) 1º ao 3º lugar – feminino (Operacional);
§ 1º. Todos os participantes receberão certificados e medalhas de participação.
§ 2º. Serão premiados com troféus apenas os classificados conforme disposto nos incisos I e II
deste artigo.

