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TIRO  NORMAS ESPECÍFICAS

As normas específicas são regras estabelecidas
pela Direcção Desportiva, em complemento do
Código Desportivo, para as provas organizadas
pela Fundação INATEL. Estas visam operacio-
nalizar os quadros competitivos de cada moda-
lidade.

As normas específicas, em conjunto com o Có-
digo Desportivo, aplicam-se a todos os CCD’s
e atletas que participem nesta competição.

Estas serão definidas em todas as épocas no
período que antecede a competição.



CALENDARIZAÇÃO
As provas da modalidade de Tiro decorrerão
entre Janeiro e Julho de 2012 e serão dispu-
tadas, em categoria única, nas disciplinas de
Carabina de Ar Comprimido de Recreio (CACR),
Carabina de Ar Comprimido de Precisão
(CACP) e Pistola de Ar Comprimido (PAC).
As competições serão denominadas por:
Campeonato de Agência, Inter-Agências
ou Delegação Regional; 
Campeonato Nacional. 

Cada uma das provas do Campeonato de
Agência, Inter-Agências ou Delegação Regio-
nal, apenas se realizarão com o mínimo de 22
concorrentes inscritos (Beneficiários Asso-
ciados, Equiparados a Beneficiários Associa-
dos ou Beneficiários, independentemente do
número de disciplinas para que cada um se
inscreva).
Os campeonatos serão compostos por:
Campeonato Distrital 
- Mínimo 6 provas e máximo de 8 provas
(todas as disciplinas)
Campeonato Nacional 
- 1 prova (todas as disciplinas)

CAMPEONATO DE AGÊNCIA, INTER-
AGÊNCIAS OU DELEGAÇÃO REGIONAL
Para esta competição, contarão todas as pro-
vas que venham a ser realizadas, de acordo
com os moldes estabelecidos para a compe-
tição em referência e que definirá a classifica-
ção final e o acesso ao Campeonato Nacional.

ORGANIZAÇÃO
Para acompanhamento específico da modali-
dade de Tiro, será nomeado, para a Época
Desportiva de 2011/12, um Assistente Téc-
nico Desportivo (ATD) da Fundação INATEL.
A nomeação de um técnico para esta modali-
dade pretende reforçar as relações entre Cen-

tros de Cultura e Desporto (CCD’s), Atletas e
ATD’s das agências da Fundação INATEL nas
questões técnico-competitivas. Este técnico
além do definido nestas normas assumirá, em
articulação com a Direcção Desportiva, a ges-
tão das competições.
Os CCD’s poderão, até ao dia 07 de Dezem-
bro de 2011, apresentar candidaturas para or-
ganizar uma ou mais provas, integradas no
calendário da modalidade, ou seja, Campeo-
natos de Agência, Inter-Agências, Delegação
Regional e/ou Campeonato Nacional.
Poderão ainda os CCD’s agruparem-se e em
conjunto, apresentar uma proposta de organi-
zação, para as provas de todo o calendário, de
Agência, Inter-Agências, Delegação Regional e
Nacional, dentro dos moldes apesentados.
É condição indispensável que os CCD’s can-
didatos se encontrem devidamente filiados e
com quota actualizada.
Estas candidaturas deverão fazer-se acompa-
nhar por um projecto e respectivo caderno de
encargos.
Após o término do prazo estabelecido para as
candidaturas e para análise das mesmas, de-
verão estas ser remetidas pelas agências
(ATD’s) ao responsável da Fundação INATEL
nomeado para o efeito, acompanhadas pelos
respectivos projectos/orçamentos para que,
em articulação com a Direcção Desportiva,
seja estabelecido o Calendário de Provas,
para a época 2011/12.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Os CCD’s e concorrentes individuais poderão
realizar a sua inscrição a partir do dia:

02 de Novembro de 2011

Podem ainda todos os interessados e a partir
da 1.ª prova, realizar a sua inscrição, 5 dias
úteis antes da realização das provas seguintes.
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A inscrição como Beneficiário (não Associado)
obriga a apresentação de um documento de
identificação: Bilhete de Identidade, Cartão do
Cidadão, Carta de Condução ou Passaporte.

DOCUMENTOS A APRESENTAR 
NO ACTO DE INSCRIÇÃO
a)   1 - Cartão de Beneficiário Associado ou
Equiparado a Associado da Fundação INATEL; 
     2 - Para Beneficiários (não Associados) a
apresentação de um dos documentos ante-
riormente referidos.
b) Apresentação de apólice de seguros de
Acidentes Pessoais, que cubra a prática des-
portiva, do(s) atleta(s). Em alternativa poderão
optar pela aquisição de seguro de Acidentes
Pessoais - Desporto da Fundação INATEL.

VALOR DE ADESÃO SEGURO
                            Tipo de Seguro     Valor
 Seguro de Acidentes Pessoais - Desporto     €8,50

Nota: (adquirido uma vez e válido para toda a época). Caso
a opção seja o Seguro Desportivo da Fundação INATEL de-
verá ser apresentado um Termo de Responsabilidade, for-
necido pela Fundação INATEL, devidamente preenchido e
assinado por todos os elementos a inscrever pelo CCD. 

Os CCD’s que venham a organizar provas inte-
gradas no calendário da modalidade (Campeo-
nato de Agência, Inter-Agências ou Delegação
Regional), poderão promover simultaneamente,
provas destinadas a outra tipologia de pratican-
tes, sendo que, toda a responsabilidade pela
participação desses concorrentes (seguro des-
portivo, prémios, alvos, etc.) será da responsa-
bilidade dos organizadores.

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM PROVA
Os praticantes deverão fazer-se acompanhar/
/apresentar, obrigatoriamente e cumulativa-
mente, antes do início da prova os seguintes
documentos:

RESPONSABILIDADE DE INSCRIÇÃO
As inscrições são da competência dos CCD’s
e da sua inteira responsabilidade devendo ser
autenticadas, com carimbo e assinatura, pelas
respectivas direcções, ou dos próprios atletas
quando se inscrevam na condição “individual”. 
Os CCD’s interessados em participar nas
competições de Tiro da Fundação INATEL de-
verão encontrar-se devidamente filiados, com
quota actualizada e possuindo um estatuto de
CCD activo.
Os CCD’s que não se encontrem nas condi-
ções anteriormente mencionadas serão im-
possibilitados de se inscrever.

TIPOLOGIA DE INSCRIÇÃO
Os interessados terão que, para cada uma
das disciplinas onde se pretendem inscrever
(CACR, CACP ou PAC), obter a respectiva
filiação na Fundação INATEL. 
Poderão ainda optar por adquirir a filiação por
“Época”, que lhes permitirá participar em
todas as disciplinas (CACR, CACP ou PAC).
Os concorrentes em representação de CCD’s
e os em representação “Individual” poderão
ser inscritos, nos três perfis que a seguir se
indicam, nos prazos estabelecidos para o
efeito, mediante o pagamento do valor que
consta na tabela seguinte:
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Perfil de praticante                                                    Por disciplina    Por Época

                                                                                                  valor              valor
Beneficiário Associado                                                            €10,00           €20,00
Equiparado a Beneficiário Associado                                       €10,00           €20,00
Beneficiário (não Associado)*                                                   €36,00         €105,00

(*) Concorrentes inscritos nestas condições, não poderão participar na Fase Nacional.



- O túnel que protege o ponto de mira terá de
ter um diâmetro mínimo de 10mm. 
- A alça e o ponto de mira não poderão ser de
matérias reflectoras susceptíveis de facilitar a
visibilidade. Apenas podem ser de metal pin-

tado de preto ou branco. 
As carabinas terão de obedecer às medidas
máximas indicadas abaixo.
a) Altura da chapa de coice em relação ao
centro do cano – máximo 220mm; 
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a) Cartão de Identificação Desportiva (CID).
b) Apresentação do Impresso de Inscrição
(Mod.71) devidamente autenticado pela
Agência.
c) Caso não sejam portadores do cartão
(CID), deverão apresentar:

Documento de identificação original (Bilhete de
Identidade ou Cartão do Cidadão ou Carta de
Condução ou Passaporte) e entrega de cópia
do referido documento, sendo necessário
ainda a apresentação do mencionado em b).
NOTA: O Cartão de Identificação Desportiva (CID) permite
ao praticante, juntamente com Mod. 71 devidamente au-
tenticado, identificar-se no acto de prova.

Cartão Identificação Desportiva CID  Valor
                           Emissão de 2.ª Via  €10,00

REGRAS DE MODALIDADE
Conforme artigo 11.º do Código Desportivo da
Fundação INATEL, as provas desportivas dis-
putam-se de acordo com as regras oficiais da
respectiva modalidade.
Em termos específicos realçam-se as seguin-
tes considerações:
Disciplinas
As provas de Tiro ao Alvo disputam-se nas
disciplinas de Carabina de Ar Comprimido de
Precisão (CACP), Carabina de Ar Comprimido
de Recreio (CACR) e Pistola de Ar Compri-
mido (PAC).

Normas
As Disciplinas de CACP e PAC obedecem às
normas da ISSF, organismo que rege o Tiro a
nível mundial.
Regulamentos
A Disciplina de CACR obedece a regulamento
próprio da Fundação INATEL, tendo como
base as normas da disciplina de CACP mas
que, obedecerá às seguintes alterações, na
arma e no alvo a utilizar:
Alvo
Nas provas de CACR, serão utilizados alvos
modelo R da Fundação INATEL.
Arma
- Carabina com cano articulado 
- Calibre 4,5 mm 
- Velocidade máxima do projéctil 220 ms 
- Peso máximo de 4,5 Kg 
- Aparelho de pontaria constituído por: 
- Alça aberta fixa ou derivável, colocada na ex-
tremidade do cano onde é colocado o projéctil
e, a sua abertura na sua parte superior, terá
de obedecer a uma das formas abaixo dese-
nhadas: 
- Ponto de mira colocado na extremidade do
cano oposta á referida no ponto anterior pro-
tegido ou não por um túnel metálico e terá
de obedecer a uma das formas abaixo de-
senhadas:
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b) Concavidade da chapa de coice – máximo
20mm; 
c) Medida da chapa de coice – máximo
153mm; 
d) Medida do ângulo do punho – máximo
40mm; 
e) Comprimento do cano – máximo 550mm; 
f) Comprimento do túnel – máximo 50mm; 
g) Distância do centro do cano à parte supe-

rior do ponto de mira – máximo 30mm; 
h) Altura do fuste em relação ao centro do
cano – máximo 90mm. 

As carabinas não poderão ter na sua estru-
tura, qualquer tipo de anatomia, ou seja, terão
que ser totalmente simétricas nos pontos de
contacto com o atirador, como se explica na
figura seguinte.

Este normativo não se aplica no apoio de cara,
visto que o atirador apenas apoia a cara num
dos lados da arma. Neste caso a única exi-
gência é que a linha mais elevada do apoio da
cara coincida com a linha de prolongamento
do cano.
Não é permitido colocar na arma quaisquer
palas com vista a melhorar a visão do atirador,
bem como para obstruir a visão do olho que
não está a efectuar a pontaria.
Estas palas poderão ser utilizadas, se fixas ao
atirador e não à arma e apenas com a função
de obstruir a visão do olho que não está a
efectuar a pontaria.
Não é permitido o uso de CO2 ou de outro
qualquer gás propulsor.
Projéctil
O projéctil terá de ser de chumbo macio, não
blindado nem endurecido por qualquer banho.
Recintos de Tiro
Deverão obedecer às normas internacionais,
podendo as provas, no âmbito de cada Agên-

cia, sofrer algumas alterações, como por
exemplo a realização de provas ao ar livre, não
previstas nos regulamentos da ISSF.
Os Campeonato de Agência, Inter-Agências ou
Delegação Regional e Nacionais deverão de
obedecer rigorosamente ás normas da ISSF.
As principais características das carreiras de
tiro são as seguintes.
- Altura do centro do alvo, em relação ao plano
dos pés do atirador – 140cm, tendo tolerância
de mais ou menos 5 cm. 
- Distancia entre o pé do atirador mais próximo
do alvo e a linha vertical ao alvo – 10 metros. 
- Largura mínima de cada posto de tiro – 1
metro. 
- Luminosidade no alvo – mínimo 1500 lux. 
- Luminosidade no posto de tiro – mínimo 300
lux. 
Vestuário
Os atiradores são livres de usar casacos, cal-
ças e luvas de tiro, desde que em conformi-
dade com os regulamentos da ISSF. 
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QUADRO COMPETITIVO

As competições dividem-se em:
Campeonato de Agência, Inter-Agências ou
Delegação Regional e Campeonato Nacional.

Campeonato de Agência, Inter-Agências
ou Delegação Regional
O Campeonato de Agência, Inter-Agências ou
Delegação Regional, deverá terminar 30 dias
úteis antes da data de realização do Campeo-
nato Nacional e será constituído por um mí-
nimo de 6 provas e um máximo de 8 provas
com o seguinte formato:
Carabina de Ar Comprimido de Recreio
(CACR)
Realizam-se no formato de 30 tiros, 2 tiros por
alvo, mais tiros de ensaio ilimitados, no tempo
máximo de 45 minutos;
Carabina de Ar Comprimido de Precisão
(CACP)
Realizam-se no formato de 30 tiros, 2 tiros por
alvo, mais tiros de ensaio ilimitados, no tempo
máximo de 45 minutos;
Pistola de Ar Comprimido (PAC)
Serão realizadas no formato de 30 tiros, 2 tiros
por alvo, mais tiros de ensaio ilimitados, no
tempo máximo de 45 minutos.
Júri
O Assistente Técnico Desportivo (ATD) da
Agência da área onde a prova é desenrolada
será o responsável, em conjunto com o centro
organizador, pela nomeação do corpo técnico
para as respectivas provas.

CLASSIFICAÇÕES
Individual
A classificação final, no Campeonato de Agên-
cia, Inter-Agências ou Delegação Regional,
será estabelecida, pela soma das pontuações
obtidas pelos concorrentes, de acordo com o
seguinte:

- Caso se realizem 6 provas, contam os re-

sultados obtidos em todas as provas em
que participaram; 
- Caso se realizem 7 provas, aos concorren-
tes que participem em todas as provas será
retirado o pior resultado; 
- Caso de se realizem 8 provas, aos concor-
rentes que participem em todas as provas
serão retirados os dois piores resultados; 
- Aos concorrentes que vierem a faltar a
uma ou mais provas contam-se, para efei-
tos da classificação final, os resultados ob-
tidos nas provas em que participarem. 

Desempates 
Em cada prova: 

- Pela soma da 3.ª Série de 10 tiros e, de
seguida, pela soma da 2.ª Série de 10 tiros; 
- Pelo maior número de 10, 9, 8, etc; 
- Pela melhor pontuação obtida no último
alvo, pela melhor pontuação obtida no pe-
núltimo alvo e, assim sucessivamente, até
encontrar o desempate;

Se ainda assim o empate se mantiver, os ati-
radores ficarão classificados no mesmo lugar,
ex-aequo.

No final do Campeonato de Agência,
Inter-Agências ou Delegação Regional

- Valoriza-se o atirador com melhor pontua-
ção, na soma das provas que, não conta-
ram, para a classificação final;
- Valoriza-se o atirador que, tenha obtido o
maior número de pontos, na soma das ter-
ceiras séries, das provas em que participa-
ram; 
- De seguida, o que tenha obtido o maior
número de pontos, na soma das segundas
séries, das provas em que participaram.

Se o empate se mantiver, valoriza-se o atira-
dor que, tenha obtido maior número de pon-
tos, numa das provas que contaram para o
Torneio Regularidade. Em seguida, o que tiver
obtido o segundo maior número de pontos e,
assim sucessivamente, até encontrar o de-
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sempate. Se ainda assim o empate se manti-
ver, os atiradores ficarão classificados no
mesmo lugar, ex-aequo.

Colectivas
Cada CCD poderá participar com um número
ilimitado de atiradores, mas formando apenas
uma equipa em cada disciplina, onde esteja
representado por um mínimo de 3 atiradores.
A classificação, em cada prova, será estabe-
lecida pela soma das pontuações dos 3 atira-
dores melhores classificados de cada equipa.
Em cada prova, serão atribuídos 3 pontos, à
equipa 1.ª classificada, 2 pontos à equipa 2.ª
classificada e 1 ponto à equipa 3.ª classifi-
cada. A classificação final será estabelecida
pela soma dos pontos obtidos por cada
equipa, nas provas que contaram para o
Campeonato de Agência, Inter-Agências ou
Delegação Regional:

Desempates 
Em cada prova: 

a) Os desempates serão feitos, de forma
idêntica à do individual, tendo em conta os
resultados obtidos pelos 3 atiradores que
pontuaram para a equipa.

No final do Campeonato de Agência,
Inter-Agências ou Delegação Regional

- Em caso de empate, valoriza-se a equipa
que tenha obtido maior número de primeiros
lugares; 
- Em seguida, a que tenha obtido maior nú-
mero de segundos lugares e, assim suces-
sivamente, até encontrar o desempate. 

Se o empate se mantiver, valoriza-se a equipa
que tenha obtido a melhor classificação na úl-
tima prova; 
A que tenha obtido melhor classificação na
penúltima prova e, assim sucessivamente, até
se encontrar o desempate. 

Campeonato Nacional
Realiza-se apenas numa prova, nos mesmos
moldes do Campeonato de Agência, Inter-
Agências ou Delegação Regional da Funda-
ção INATEL, com excepção do número de
tiros por alvo que será de apenas um tiro e
será de acesso restrito aos atiradores que
cumpram as seguintes condições;
PAC
Aos atiradores que no Campeonato de Agên-
cia, Inter-Agências ou Delegação Regional, te-
nham alcançado a pontuação média de 250
pontos nas provas que contaram para a sua
classificação final.
CACP
Aos atiradores que no Campeonato de Agên-
cia, Inter-Agências ou Delegação Regional, te-
nham alcançado a média da pontuação
mínima de 260 pontos nas provas que conta-
ram para a sua classificação final.
CACR
Aos atiradores que no Campeonato de Agên-
cia, Inter-Agências ou Delegação Regional, te-
nham alcançado a pontuação média de 250
pontos nas provas que contaram para a sua
classificação final.
Júri
O Assistente Técnico Desportivo (ATD) da
Agência da área onde a prova é desenrolada
será o responsável pela nomeação do corpo
técnico para a prova, podendo, para a sua
composição, recorrer a elementos de CCD’s
participantes.

Classificações
Cada tiro é classificado de 0 a 10 pelas coor-
denadas no alvo da tangente da circunferência
originada pelo projéctil mais próxima do centro
do alvo.
A classificação individual é encontrada pela
soma dos 30 tiros de prova de cada atirador.
A classificação colectiva é encontrada pela
soma das pontuações dos 3 atiradores melhor
classificados de cada equipa.
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Na classificação individual, em caso de em-
pate entre 2 ou mais atiradores, o desempate
efectuar-se-á pela aplicação das seguintes re-
gras e pela seguinte ordem:
- Pela soma da última série de 10 tiros; 
- Pela soma da penúltima série de 10 tiros; 
- Pelo maior número de 10, 9, 8, etc; 
- Pelo último tiro, penúltimo, antepenúltimo, etc. 

Na classificação colectiva, em caso de em-
pate, aplica-se as mesmas regras, contando
sempre a soma das pontuações dos 3 atira-
dores melhor classificados de cada CCD. 

NORMATIVOS GERAIS
Caso apareçam mais tiros nos alvos do que
os previstos, serão descontados ao atirador
os tiros de maior pontuação em cada alvo
com tiros a mais e, serão ainda descontados,
2 pontos por cada tiro dado além do inicial-
mente previsto.
Ex: na colecção de alvos que o atirador en-
trega ao juiz no final da prova, estão registados
29 alvos com um tiro cada e um alvo com 2
tiros. No alvo com dois tiros será retirado o de
maior pontuação e serão deduzidos 2 pontos
ao atirador por ter dado tiros a mais.
Caso o atirador por lapso dê um tiro a mais
num alvo, deve no alvo seguinte efectuar um
tiro a menos. Poderá recorrer a este procedi-
mento 2 vezes durante a prova, aos seguintes
alvos com tiros a mais será reduzido 2 pontos
por cada alvo.
Caso o atirador detecte que surgiu um tiro no
seu alvo disparado por outro atirador, deve co-
municar ao juiz que analisará o impacto e, se
confirmar pelo formato do mesmo que o pro-
jéctil foi disparado de outro posto de tiro, anu-
lará esse impacto da pontuação.
Caso o atirador que tenha disparado um tiro
de prova para o alvo de prova de outro atira-
dor, será atribuído um zero ao atirador e reti-
rado o impacto de menor valor do alvo do

atirador onde surgiu o impacto a mais.
A Direcção Desportiva, no Campeonato Na-
cional, pode utilizar métodos de classificação
diferentes, sempre que os julgar mais ajusta-
dos às condições vividas no momento. Estes
métodos, se utilizados, serão divulgados
atempadamente a todos os interessados.

REGRAS DE SEGURANÇA 
NA CARREIRA DE TIRO
A circulação das armas na carreira de tiro deve
ser feita em estojo apropriado, sendo a circu-
lação da arma fora do mesmo restrita apenas
ao essencial, ou seja, retirar a arma do estojo
apenas para a realização da prova ou para o
controlo de equipamento.
Fora do estojo próprio, a arma deve circular
sempre com a máxima segurança e prudên-
cia, sendo obrigatório que o orifício onde é in-
troduzido o projéctil, esteja sempre visível, ou
seja, fácil de detectar que a arma se encontra
descarregada de qualquer projéctil.
As armas apenas poderão ser manejadas no
posto de tiro, ou no local do controlo de equi-
pamento.
A arma apenas poderá ser municiada depois
de dada autorização por parte do juiz para o
início da prova.
Durante a realização da prova, a arma terá de
estar sempre apontada em direcção segura,
não podendo quebrar o ângulo de segurança
de 45 graus, tendo como referencia o atirador
e o respectivo alvo.
Aos atiradores em prova, é proibido falar no
decorrer das mesmas, excepto se necessitar
de comunicar com o juiz.
Aos atiradores que já tenham efectuado a sua
prova, e permaneçam na carreira de tiro a as-
sistir á continuação da mesma, é proibido falar
alto, perturbar o bom funcionamento da
mesma, sob pena de ser punido na sua pon-
tuação ou até mesmo ser desclassificado.
Ao abandonar o posto de tiro, ou quando é
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dada a ordem para cessar a prova, o atirador
terá de deixar a arma em segurança, ou seja,
com o orifício onde é colocado o projéctil bem
visível aos olhos dos juízes.

PRÉMIOS
A Fundação INATEL atribuirá nas Competi-
ções de Agência, Inter-Agências ou Delega-
ção Regional e Campeonato Nacional os
seguintes prémios, colectivos e individuais:

ÉTICA E ESPÍRITO DESPORTIVO
A prática desportiva levada a cabo no âmbito
das Competições de Tiro da Fundação INA-
TEL, deve ser desenvolvida com observância
dos princípios da ética desportiva, da ver-
dade desportiva e da formação integral dos
participantes.
Encontram-se vinculados a tais princípios os
praticantes e todos aqueles que, pelo exercício
de funções directivas, técnicas ou outras, in-
tervêm nas provas organizadas pela Fundação
INATEL, devendo ainda pautar a sua conduta

pela lealdade e urbanidade nas relações esta-
belecidas entre si ou no âmbito das provas.
A Fundação INATEL divulga os factos que,
no seio das suas provas, revelem especial
espírito desportivo merecedores de reconhe-
cimento público.
Incumbe aos responsáveis da Fundação
INATEL, em particular aos assistentes técni-
cos e aos agentes de arbitragem, mediante
expressa menção no relatório da prova, in-
formar e atestar os factos referidos.

Campeonato de Agência, Inter-Agências ou Delegação Regional (por disciplina)

                                                          CLASSIFICAÇÃO      PRÉMIOS

                               1.º, 2.º e 3.º classificados individuais      Medalhas
                                1.º, 2.º e 3.º classificados colectivos      Taça ou troféu e três medalhas

Nota: o prémio ao 2.º classificado só será entregue se participarem 5 equipas, 
o prémio ao 3.º será entregue se participarem 10 equipas

Campeonato Nacional (por disciplina)

                                                          CLASSIFICAÇÃO      PRÉMIOS

                               1.º, 2.º e 3.º classificados individuais      Taça ou troféu
                                1.º, 2.º e 3.º classificados colectivos      Taça ou troféu e três medalhas
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