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O QUE É TIRO
RECREATIVO ONLINE?
Sabemos a importância de um momento de lazer, rever amigos, desfrutar
de um momento tranquilo fazendo o que realmente gosta.
Foi por isso que criamos o T.R.O, com o objetivo de lazer, treinamento para
o atirador se manter em dia com habitualidade, frequência no estande e ainda
levar um bom prêmio para casa.
Antes de uma competição ou pódio, Tiro Recreativo é um estilo de vida.
E nossa meta é priorizar esses momentos, que sem dúvida enriquecem o esporte.

TORNEIO
O Torneio Interclubes on-Line é composto
de 6 etapas com 2 descartes, a sexta e
última etapa em peso 2, considerando
assim os 5 melhores resultados.

CAMISETA
OFICIAL
T.R.O
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MEMBROS
Atirador desportivo é a pessoa física registrada no
Comando do Exército e que pratica habitualmente o
tiro como esporte.
A prática de tiro desportivo por pessoas com idade
entre quatorze e dezoito anos, deve ser previamente
autorizada conjuntamente por seus responsáveis
legais, ou por apenas um deles, na falta do outro.
Estrangeiros – Podem competir em qualquer Competição do T.R.O, desde que cumpridas as determinações legais, conforme Portaria nº 1.729.
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RIFLE
TACTICAL
SOLUTIONS

CATEGORIAS

DIVISÕES

Overall (Geral) – Todos os Atletas;

Pistola Limited Fogo Central com Mira
Aberta

Sênior - Uma pessoa pode competir como Sênior
a partir de 1º de janeiro do ano civil em que
ocorre o 60º aniversário.

Revolver Limited Fogo Central com Mira
Aberta

Júnior - Uma pessoa pode competir como júnior
até 31 de dezembro do ano civil em que ocorre
seu 18º aniversário.

Carabina Limited Fogo Central com Mira
Aberta
Pistola/Revolver Limited Fogo Circular
com Mira Aberta

Damas – Uma pessoa do sexo feminino.

Pistola Compact Fogo Central com Mira
Aberta

Paratleta – Uma pessoa portadora de necessidades especiais.

Carabina Limited Fogo Circular com
Mira Aberta
*Especiﬁcações claras vide Contrato Tiro Recreativo Online

FOGO CENTRAL X FOGO CIRCULAR

A mistura detonante está disposta em
uma cápsula chamada de espoleta,
ﬁxada no centro da base do estojo.

PROJÉTIL

CÁPSULA OU ESTOJO

PROPELENTE

ESPOLETA

A mistura detonante é disposta
dentro de um aro circulando a
base do estojo.

MUNIÇÃO

ALVOS OFICIAIS

Munições recarregadas são de
responsabilidade exclusiva do
competidor. Não tem energia
mínimo para as competições do
T.R.O.

Padrão SAT, 45cm x 64 cm
4 cores distintas

POSIÇÃO DO TIRO
Posição de pronto (inicial) - “Poised Ready” em que a arma de
fogo está empunhada a 45º, travada, com o dedo fora do
guarda mato. Uma vez que a posição pronta for assumido, ele
não pode ser alterado antes do sinal de disparo.

DISTÂNCIA
Nas competições registradas ao ar livre e indoor, a distância
necessária é de 10 metros para armas curtas e de 15 metros
para armas longas.

SÉRIES
Esta competição é dividida em 4 séries, para um total de 24 disparos:

A

1ª série - 30 segundos para 6 (seis) disparos em somente uma das 4 cores.

B

2ª série - 20 segundos para 6 (seis) disparos em somente uma das 4 cores.

C

3ª série - 15 segundos para 6 disparos em somente uma das 4 cores.

D

4ª série - 8 segundos para 6 disparos em somente uma das 4 cores.

E

O centro do alvo (obreia preta) e considerado X, valendo 5 pontos, porém serve como
fator de desempate.

LOCAL
Organizador Local: É o Local onde será realizado um evento do calendário do T.R.O,
podendo haver mais de um local por cidade e estado.

DOCUMENTOS
São documentos emitidos pelo sistema Online T.R.O, que atesta a participação
individual de um atleta.

INSCRIÇÕES
As inscrições antecipadas deverão ser
realizadas exclusivamente pelo site do T.R.O
tirorecreativo.online e só serão conﬁrmadas
após o pagamento do boleto. Expirada a data
de vencimentos as inscrições serão excluídas.

Valor da inscrição atencipada
pelo sistema é no valor:

R$ 60,00
O Valor das inscrições no dia
e local da prova:

R$ 70,00

CADASTRO
O Atleta Recreativo deverá se cadastrar de
forma gratuita no site tirorecreativo.online
A participação do Atleta Recreativo está
condicionada ao registro no Exército Brasileiro. No caso de arma própria deverá
apresentar Guia de Trafego Especial (GTE)
válido no dia do evento à Entidade. O
Atleta Recreativo também poderá utilizar
arma de fogo de propriedade de agremiação ou de arma de fogo registrada e
cedida por outro desportista.
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PISTOLA
GRAND
POWER

EXECUÇÃO DO TORNEIO
I. A última etapa do Torneio Interclubes T.R.O terá peso 2 (Multiplicado 2x) e usado dessa forma para
compor o Ranking Final.
II. Classiﬁcação: Ocorrerá de forma individual, após apurados os resultados de todas as sedes virtuais, considerando-se para cada prova, as suas divisões e categorias, nos casos em que se aplica.
III. Desempate: Conforme descrito no livro nas regras gerais.
IV. Deﬁnição dos Campeões (encerramento do Torneio):
Classiﬁcação Individual: É considerado a soma dos 5 melhores resultados. A sexta (VI) e última etapa terá
peso 2, podendo substituir a prova de menor aproveitamento.
Atenção! Serão descartados os dois piores resultados, considerando as não participações (zero).
A classiﬁcação ﬁnal será obtida pela soma da quantidade de Atletas Recreativos e inscrições em todas as
etapas, não havendo descartes.
V. Desempate Final:
a. Individual: Será obtido pelo Atleta Recreativo que tiver o maior resultado primeiro.

PREMIAÇÕES
As medalhas e troféus do ranking serão de responsabilidade do T.R.O, enviadas diretamente ao
Atleta Recreativo e a Entidade.
Etapa Final: Serão premiados de 1º a 15º lugares, por modalidade e divisão.

SORTEIOS
PREMIAÇÃO

1º ETAPA

2º ETAPA

3º ETAPA

4º ETAPA

5º ETAPA

FINAL

TOTAL

CAMISETAS E/OU
BONÉS - SORTEIO

10

10

10

10

10

10

60

RIFLE
SORTEIO

01

00

01

00

01

03

06

PISTOLA
SORTEIO

00

01

00

01

00

01

03

PRODUTOS TG
SORTEIO

00

00

00

00

00

60

60

MEDALHA
COLOCAÇÃO

00

00

00

00

00

120

120

TROFÉU CLUBE
COLOCAÇÃO

00

00

00

00

00

03

03

RIFLE CLUBE
COLOCAÇÃO

00

00

00

00

00

03

03

PISTOLA ÁRBITRO
SORTEIO

00

00

00

00

00

03

03

SISCAPEC CLUBE
SORTEIO

02

02

02

02

02

02

12

I. A entrega dos armas de fogo e demais produtos controlados estão condicionados aos procedimentos previstos na Portaria 136 – COLOG, de 8 Nov 2019, ou a que vier a substituir.
II. O prazo para retirada das armas de fogo serão de 6 (seis) meses a contar da notiﬁcação enviada por e-mail ou carta com AR ao ganhador.
III. Na falta de algum dos produtos listados acima no mercado nacional, poderão ser substituídos por outro similar.

NORMAS
Não serão aceitos recursos após o período disponibilizado para correções, ou
seja, até as 16:00hs da segunda-feira subsequente a realização da etapa.
Desacato ao árbitro enseja desclassiﬁcação imediata da prova na etapa em
competição, invalidando inclusive outros possíveis resultados da mesma etapa.
Os casos de divergências, serão resolvidos pelo Comitê de Arbitragem Virtual
na sede do T.R.O. O atleta deverá recolher a taxa equivalente a uma inscrição
local: R$ 70,00 para ter acesso ao Comitê e apresentar por escrito a sua solicitação ao Presidente. A decisão deverá ser tomada antes do término da etapa na
sede virtual e apresentada até as 14:00h de domingo.

O regulamento completo está disponível em nosso site:
www.tirorecreativo.online
Em caso de dúvidas, estaremos à disposição:
contato@tirorecreativo.online | diretoria@tirorecreativo.online | (31) 9 9661-0223
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Patrocinador:

