
 
 

 
 
 

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE TIRO ESPORTIVO 
 

REGULAMENTO DE PROVAS ESPECIAIS 
 

TIRO DE DEFESA 

 
(Versão 2013) 

 
1. Finalidade  

 
Regulamentar a prova de Tiro de Defesa no âmbito da Federação Brasiliense de Tiro  
Esportivo.  

 
2. Descrição da Prova  

 
a. Distâncias  

20 (vinte) metros, 15 (quinze) metros e 5 (cinco) metros.  

 
b. Alvo  

De Tiro Rápido com uma obréia branca de 5 (cinco) cm de diâmetro no centro.  
 

c. Posição  

De pé sem nenhum tipo de apoio. 
  

d. Empunhadura  
Com as duas mãos. 
  

e. Ensaio  
Não haverá ensaio. 

  
f. Prova  

4 (quatro) séries, os tempos e os disparos nas séries serão divididos da 

seguinte forma: 
  

f.1 - À distância de 20 (vinte) metros os atiradores efetuarão 1 (um) disparo a cada  
abertura de 3 (três) segundos do alvo, correspondendo cada disparo aos atos de 
sacar, disparar, travar (se pistola) e coldrear. O alvo realizará 5 (cinco) aberturas 

de 3 (três)segundos com 7 (sete) segundos de fechamento (3X7). Efetuados os 5 
(cinco) disparos, os mesmos procedimentos serão repetidos em uma segunda 

série. Todos 10 (dez) disparos serão efetuados no mesmo alvo. 
 

f.2 À distância de 15 (quinze) metros os atiradores efetuarão 10 (dez) disparos 

durante uma única abertura de 12 (doze) segundos, após uma ação de saque, 
em duas sequências de 5 (cinco) disparos sem intervalo, sendo obrigatória uma 



recarga após o quinto disparo, com uso de carregador rápido para revólveres ou 
segundo carregador para pistolas, recarga esta com 5 (cinco) cartuchos. Todos 

10 (dez) disparos serão efetuados no mesmo alvo. 
 

f.3 À distância de 5 (cinco) metros, os atiradores efetuarão 10 (dez) disparos em 10  

 (dez) segundos, durante uma única abertura do alvo, em duas sequências de 5 
(cinco) disparos sem intervalo, após a ação de saque, sendo obrigatória uma 

recarga após o quinto disparo, com uso de carregador rápido para revólveres ou 
segundo carregador, nas pistolas, recarga esta com 6 (seis) cartuchos para 
revólveres e 5 (cinco) cartuchos para pistolas. Os disparos serão efetuados um em 

cada um dos 5 (cinco) alvos distintos à frente do atirador, da direita para a 
esquerda, repetindo–se a sequência na segunda série, totalizando os 10 (dez) 

disparos (dois em cada alvo). A posição inicial do atirador é diante do terceiro 
alvo.  

 

g. Comandos  
 

 "SEU TEMPO DE 2 MINUTOS DE PREPARAÇÃO COMEÇARÁ A PARTIR DE AGORA"  
(para a primeira série de 20 metros apenas).  

 

 “ATIRADORES NA LINHA DE .... METROS PARA A SÉRIE DE .... SEGUNDOS”.  
 

 “ATENÇÃO SENHORES ATIRADORES, COM 5 (CINCO) CARTUCHOS CARREGAR”  
Após este comando o competidor deverá carregar a arma com 5 cartuchos, 
COLOCAR e MANTER a arma no coldre em condições de uso. 

 
 “ATIRADORES PRONTOS?” -30 (trinta) segundos após o comando de “CARREGAR”  

 
 As armas deverão estar no coldre e os atiradores deverão ficar com as mãos 

abertas na linha das orelhas, em condições de sacar e realizar os disparos 
previstos para a série; 

 Os alvos serão fechados, reabrindo após 7 (sete) segundos, permanecendo  

abertos durante o tempo destinado a cada série (3, 12 ou 10 segundos). Os  
disparos deverão ser efetuados durante essas aberturas. Não haverá comando  

específico para início dos disparos. A abertura do alvo corresponde ao saque,  
manobrar as pistolas e disparo; 

 Caso o atirador não esteja pronto após o comando este deverá dizer “NÃO 

PRONTO!”, será dado mais 30 (trinta) segundos para o atirador ultimar a 
preparação. Terminado o prazo o diretor de prova dará novamente o comando 

de “ATIRADORES PRONTOS?”. Cada atirador só terá direito a uma única situação 
de “não pronto” em toda a prova; 

  Ao final de cada série haverá o comando: “ARMAS ABERTAS E DESCARREGADAS 

–  
LINHA DE TIRO EM SEGURANÇA” 

 
Após este comando os competidores deverão descarregar as armas (estojos 
vazios ou cartuchos não disparados). As armas poderão ser coldreadas após 

verificação geral do diretor da prova. Não é permitido, exceto quando convidado 
pelo diretor da prova, para sanar dúvida porventura existente, que o atirador vá 

além da linha em que a série foi realizada.  
 
3. Categorias, modalidades, desempate e premiação  

 
3.1- Categorias  

 
Categoria pistola e revolver.  



 
3.2 - Modalidade  

 
 Modalidades – pistola e revólver, sendo permitido o uso das seguintes armas:  

Revólver: 38, 357, .44 ou .45 (cano com até seis polegadas);  

Revólver Snubby (Cal 32 S&W, 38 SPL ou 357 com cano de até três polegadas)  
Pistolas (32 Auto (7,65), 38 SPL, .380, 9mm, .38 Super Auto, .40 ou .45 com 

cano de até seis polegadas)  
 
Observações: 

 
> Revólveres serão disparados unicamente em ação dupla;  

> Não será permitido o uso de armas com freio de boca, compensadores e artigo do  
 gênero;  
> O gatilho das armas não poderão exceder o tamanho do guarda-mato;  

> Os coldres utilizados deverão ser do tipo “saque rápido“ com ou sem trava e que  
 impossibilite o acesso ao gatilho com a arma coldreada, alem disto o coldre deve  

 estar disposto no cinto do atirador. Não será permitido o uso de coldres internos ou  
 de saque lateral;  
> Não serão permitidas armas com punho anatômico envolvente da mão, sendo  

 tolerados os cabos de madeira ou borracha com delineamento dos dedos da  
 mão forte;  

> Não serão permitidas pistolas utilizadas nas provas regulamentadas  
 pela ISSF (olímpicas), tais como: Walther GSP e OSP, Pardini SP1, HP, GPE e  

K22(Pst), Feinwerkbau AW93, Hammerli P20, 208, 240 e 280 e outras similares.  

 
Os calibres restritos devem ser utilizados apenas por atiradores que tenham 

autorização para fazê–lo.  
 

 Acessórios  
 

1) É obrigatório o uso de carregadores rápidos -“Jet loader”, “speed loader” ou  

semelhantes para os revólveres. Nas pistolas serão utilizados carregadores 
adicionais. 

2) Não é permitido o uso de luvas nas mãos.  
3) É obrigatório o uso de óculos e protetores de ouvidos.  
4) O atirador deverá estar com calçado adequado ao esporte, não sendo permitido o 

uso de qualquer tipo de chinelos ou sandálias.  
 

3.3 - Desempates  
 
1) Individual  

1.1 - O desempate será pelo maior número de 10, 9, 8 e assim sucessivamente;  
1.2 - Persistindo o empate tomar-se-á por base a idade do competidor;  

 
3.4 - Premiação 
1) Individual  

 
Para os três primeiros colocados em cada categoria.  

 
4. Inscrições  
 

a) Serão realizadas 02 (duas) provas por dia, na data estipulada no calendário da 
FBTE,  

sendo que a primeira prova do dia terá seu início às 09:00 horas, impreterivelmente, 
com o comando de PREPARAÇÃO. O horário de início pode ser flexibilizado à critério do 



diretor da prova. Após esse comando não será permitida a inscrição de outros 
competidores para aquela prova. É prudente que os competidores cheguem, no 

mínimo, 10 minutos antes do início da prova, para procederem às inscrições.  
b) Os competidores poderão utilizar até 02 (duas) armas, sendo uma para cada prova.  
Poderão, também, repetir a prova, respeitando o limite de 02 provas no dia.  

 
c) Fica a critério do competidor a sequência das armas que utilizará durante as 2 

provas.  
Porém, uma vez inscrito uma arma para determinada prova, o competidor deverá 
realizar a prova com a mesma, não sendo permitida a troca após o início da prova, que 

começa com o comando de PREPARAÇÃO.  
d) A apuração da prova se dará logo após o término desta.  

e) Durante o período da inscrição, o competidor deverá permanecer no seu posto de 
tiro, até que seja concretizada a mesma.  
f) Só será aceita a participação de competidores nas provas que chegarem até às 09:10  

horas no estande. 
  

5. Normas Disciplinares  
 
a) É proibido fumar na linha de tiro;  

b) O Competidor ao se dirigir ao diretor de prova, deverá fazê-lo de maneira a não  
atrapalhar os demais competidores e de forma educada;  

c) No caso de infração ao presente regulamento ou não acatamento das decisões do  
diretor da prova, serão aplicadas as seguintes penalidades disciplinares:  
1) Advertência Verbal;  

2) Penalização em 2 (dois) pontos no resultado da prova em que ocorreu a infração.  
3) Desqualificação (ou desclassificação).  

 
6. Disposições Gerais  

 
a) Todos os expedientes e/ou equipamentos que possam vir a facilitar o tiro, e que não  
foram aqui mencionados, ou ainda, contrariem o espírito destas regras, são proibidos;  

b) O Diretor da Prova poderá a qualquer momento examinar o equipamento do 
competidor e impugnar os resultados caso o julgue em desacordo com as normas 

estabelecidas;  
c) Os casos omissos serão resolvidos pelo Júri de Apelação (Juria, escalada ao início da  
prova);  

d) Todos os competidores deverão ter conhecimento das regras e preservar para que 
elas sejam cumpridas;  

e) Não é permitido nenhum tipo de auxílio ao competidor quando no posto de tiro. Caso  
necessite de assistência, deverá solicitar ao Diretor da Prova autorização para se dirigir 
ao seu técnico ou chefe de equipe fora do posto de tiro;  

f) Serão aceitos recursos quanto a publicação dos resultados até um prazo máximo de 
30 (trinta) minutos da divulgação dos resultados. Dúvidas de pontuação durante a 

apuração deverão ser resolvidas na linha de tiro.  
g) Falhas de munição ou de arma:  
Serão considerados como zero.  

 
Da Apuração:   

 
a) Os alvos deverão ser apurados, na linha de tiro, sempre a cada duas séries, exceto 
nas séries de 5 (cinco) e 15 (quinze) metros. Durante essa apuração, o competidor 

deverá permanecer no seu posto de tiro, em silêncio, para que o Diretor da prova 
possa fazer a contagem dos pontos, em voz alta. Caso o competidor opte em não 

permanecer no seu posto de tiro, o Diretor da Prova fará a contagem em voz baixa, 
não sendo permitido, por parte do competidor, a recontagem dos seus pontos. 



b) Penalidade para tiros dados a mais:  
Serão computados os dez impactos mais baixos e aplicada uma penalidade de 10 (dez)  

pontos por tiro dado a mais. Caso seja comprovado que o tiro foi dado por outro  
competidor não dolosamente, o competidor do alvo que está sendo apurado não será 
penalizado.  

c) Em caso de dúvidas quanto à apuração dos pontos, o alvo será recolhido e levado 
para uma recontagem por parte da Juria. Após essa contagem, só restará ao 

competidor entrar com um recurso contra o resultado da prova, que será julgado pelo 
TJD da FBTE.  
d) Não será permitida que o competidor venha à frente dos alvos para acompanhar a  

contagem dos mesmos. Tal regra pode ser flexibilizada, à critério do Diretor da Prova,  
mediante chamamento do atirador.  

 
e) Qualquer dúvida quanto à aplicação ou apuração da prova será decidida pelo diretor 
da mesma.  

 
Brasília, 13 de fevereiro de 2013. 
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