
 

 

 

  



 

 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO DA FEDERAÇÃO MATO-
GROSSENSE DE TIRO  

 
I. OBJETIVOS 

 
 
a. Regulamentar o Campeonato Estadual de Tiro Realizado pela FEDERAÇÃO 
MATO-GROSSENSE DE TIRO e seus Clubes Filiado, nas Modalidades IPSC, Desafio do Aço, 
Saque rápido, Silhueta Metálica, Trap Americano e Fuzil de Precisão; 
b. Incentivar a prática do Tiro, em âmbito estadual, através de competições na 
forma Presencial e On-Line realizadas simultaneamente nos clubes filiados a FTMT, 
dando oportunidade ao maior número de atletas para participação dos eventos 
realizados. 
c. Reduzir custos em deslocamentos, hospedagens e alimentação, integrando 
atletas que competem na sua própria cidade/clube ou proximidades e tendo seus 
resultados comparados em nível estadual;  
d. Difundir a prática do Tiro entre os jovens e mulheres, evidenciando o Estado do 
Mato Grosso, como o maior celeiro para a captação e formação de novos talentos para 
o Tiro no Estado e no Brasil. 
 

II - DESENVOLVIMENTO DA COMPETIÇÃO 
 
 
a. Definições de termos que serão comumente utilizados no Campeonato estadual 
de Tiro; 
b. Local On-Line: Cidades onde estão situados os clubes filiados à FTMT, que sediam 
concomitantemente as competições em diversas Cidades. Em uma mesma etapa 
existirão diversos locais on-line realizando o evento nas mesmas datas e horários e o 
resultado será apurado após finalizados os lançamentos e conferências de todos os 
escores dos competidores, obtidos em todos os locais, através de um acesso restrito dos 
Delegados Locais à Intranet da FTMT, através do sítio eletrônico: www.ftmt.org.br 
c. Delegados Locais: São atletas experientes no Tiro e de ilibada conduta esportiva 
dentro dos clubes filiados, convidados pelo Diretor Técnico da FTMT ou Indicado pelo 
Presidente do Clube, podendo ser um para cada modalidade, cuja função é orientar o 
clube (organizador on-line) para o andamento adequado das etapas. Dentre as suas 
atividades constam: conferir se as pedanas e máquinas de Trap, Silhueta, Alvos e demais 
pistas e espaços destinados ao campeonato, tudo conforme Regulamentação Oficial de 
Cada Modalidade, fazendo valer o regulamento em vigor. O aceite da função de 
Delegado Local é voluntário e não remunerado. 
d. Clube Mandante: É o clube que realizará a prova de forma presencial conforme 
calendário anual. 
 

III - MODALIDADES EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL 
 
 
  



 

 

a. IPSC: será realizado exclusivamente de forma presencial e seguirá todas as regras 
da IPSC Internacional em vigor. 
b. Divisões: Open, Light, Standard, Production, Production Optics, Classic, Revolver. 
c. Categorias: Damas e Junior.  
d. Classes: – A acima de 85% e B até 84,99%  
e. A definição de Ranking para final d campeonato será realizada da seguinte forma: 
Das 6 (seis) etapas constantes no calendário da temporada será contabilizado os 4 
(quatro) melhores resultados obtidos pelo atleta e a etapa final terá seu resultado 
dobrado (peso 2). 
 

VI - MODALIDADES ON LINE / PRESENCIAL 
 
 
a. Fuzil de Precisão: será realizado de forma presencial/On-line e seguira todas as 
regras estabelecidas em regulamento próprio disponível no Site FTMT. 
 
 

b. Silhueta Metálica: será realizado de forma presencial e On-Line e seguira todas 
as regras próprias da Silhueta Metálica constante no Site da FTMT. 

c. Desafio do Aço: será realizado de forma presencial e On-Line e seguira todas as 
regras da Oficiais do Desafio do Aço constaste no Site da FTMT/CBTP. 
d. Divisões: Open, Light, Standard, Production, Production Optics, Classic, Revolver, 
Mini Rifle Open / Iron. 
e. Classes: Damas e Junior 
f. A definição de Ranking do Desafio do Aço para final do campeonato será 
realizada da seguinte forma: das 6 (seis) etapas constantes no calendário da temporada 
será contabilizado os 4 (quatro) melhores resultados obtidos pelo atleta e a etapa final 
terá seu resultado dobrado (peso 2). 
 
 

g. Saque Rápido: será realizado de forma presencial e On-Line e seguira todas as 
regras da Oficiais do Saque Rápido constaste no Site da FTMT/CBTP. 

 
 

h. Divisões: Open, Light, Standard, Production, Production Optics, Classic, Revolver. 
i. Classes: Damas e Junior.  
 
 

j. A definição de Ranking do Saque Rápido para final do campeonato será realizada 
da seguinte forma: das 6 (seis) etapas constantes no calendário da temporada 
será contabilizado os 4 (quatro) melhores resultados obtidos pelo atleta e a 
etapa final terá seu resultado dobrado (peso 2). 

 
 
  



 

 

k. Trap Americano: O campeonato na MODALIDADE de Trap Americano será 
realizado de forma presencial e On-Line e seguira todas as regras Oficiais para o 
Trap Americano descritas no regulamento, constante no Site da FTMT. 

 
V- REGULARIZAÇÃO DE ATLETA: 

 
a. O atleta somente poderá participar dos eventos da FTMT se estiver filiado 

e em pleno gozo de seus direitos sociais. Os competidores com anuidade vencida, não 
aparecerão na relação como aptos para inscrever-se em competições da FTMT.  

b. Os atletas menores de 18 anos de idade e Damas estão isentos do 
pagamento da taxa de anuidade e filiação e inscrição nas provas realizadas pela FTMT.  

c. É de total responsabilidade do atleta estar devidamente em dias com 
toda as documentação junto ao Exército Brasileiro e o mesmo deverá apresentar sua 
documentação sempre que for solicitada por integrantes da FTMT ou Clubes que sediam 
as provas presenciais ou On-line por que tratar de órgão que auxiliares na fiscalização 
de produtos controlados, de acordo com o Inciso V do Art. 22 do Decreto 3.665 de 
20/11/2000 (R-105), combinada com o Art. 16da Portaria COLOG nº 150de 05/12/2019e 
posteriores alterações. 

d. Permanência de Menores de Idade nos Estandes: É de inteira 
responsabilidade do pai ou responsável legal a permanência de menor de idade nos 
estandes de tiro Filiados à FTMT, inclusive no tocante às autorizações dos pais, ou ainda 
autorizações judiciais outorgadas pelas autoridades competentes, de acordo com o §2º 
do Art. 30 do Decreto nº 5.123 de 01/07/2004 e Art. 14da Portaria COLOGnº 150 de 
05/12/2019 e posteriores alterações. A FTMT não permitirá a participação em suas 
etapas, dos atletas menores que não comprovarem suas autorizações dos pais ou 
judiciais ou apresente CR válido para competirem, cabendo aos Locais On-Line esta 
fiscalização. 
 

VI - VALORES DAS INSCRIÇÕES NAS PROVAS E RATEIOS: 
 

IPSC: a Inscrição do IPSC será de R$ 120,00 para os atletas que não se enquadram 
no item “V” deste Regulamento.  
 Fuzil de Precisão: a Inscrição do Fuzil de Precisão será de R$ 60,00 para os atletas 
que não se enquadram no item “V” deste Regulamento. A FTMT destinará o valor de R$ 
45,00 (quarenta e cinco reais) para o clube que o atleta realizará a prova, e R$ 15,00 
(quinze reais) para o Projeto social, de formação de base de crianças, adolescentes e 
mulheres, denominado Alvos do Futuro. 

 Silhueta Metálica:  a Inscrição da Silhueta Metálica será de R$ 60,00 para prova 
presencial e R$ 60,00, para os atletas que não se enquadram no item “V” deste 
Regulamento. A FTMT destinará o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o clube 
que o atleta realizará a prova, e R$ 15,00 (quinze reais) para o Projeto social, de 
formação de base de crianças, adolescentes e mulheres, denominado Alvos do Futuro. 

Desafio do Aço: a Inscrição do Desafio do Aço será de R$ 60,00 para prova 
presencial, para os atletas que não se enquadram no item “V” deste Regulamento. 
  



 

 

Saque Rápido: a Inscrição do Saque Rápido será de R$ 60,00 para prova 
presencial, para os atletas que não se enquadram no item 5.3 deste Regulamento. 

Trap Americano: a Inscrição do Trap Americano será de R$ 75,00 para prova 
presencial/On-Line, para os atletas que não se enquadram no item 5.3 deste 
Regulamento. 
 

VII – VALORES DAS INSCRIÇÕES NA MODALIDADE ON-LINE 
 

a. Silhueta Metálica: a Inscrição será de R$ 60,00 provas On-Line, para os atletas 
que não se enquadram no item “V” deste Regulamento. Da arrecadação das Provas On 
Line, a FTMT destinará o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para o clube que o atleta 
realizará a prova, R$ 20,00 (vinte reais) para o clube que está sediando a prova 
presencial naquela etapa e, R$ 5,00 (cinco reais) para o Projeto social, de formação de 
base de crianças, adolescentes e mulheres, denominado Alvos do Futuro. 
 

b. Desafio do Aço: a Inscrição será de R$ 60,00 nas provas On-Line, para os atletas 
que não se enquadram no item “V” deste Regulamento. Deste Valor R$ 40,00 
para o clube local on-line e R$ 20,00 para o clube mandante do calendário. 

c. Saque Rápido: a Inscrição será de R$ 60,00 nas provas On-Line, para os atletas 
que não se enquadram no item “V” deste Regulamento. Deste Valor R$ 40,00 para o 
clube local on-line e R$ 20,00 para o clube mandante do calendário. 

d. Trap Americano: a Inscrição do Trap Americano será de R$ 75,00 independente 
do clube onde o atleta for participar da prova, deste valor R$ 20,00 será destinado ao 
clube mandante do calendário. Os atletas que se inscreverem em 3 modalidades do Trap 
terão sua 3ª inscrição isenta devendo efetuar o pagamento somente dos pratos que 
serão necessários para sua participação, este pagamento devera ser realizado 
diretamente no clube.  

e. O competidor que não completar a prova, terão seus resultados lançados até o 
momento da sua efetiva participação, sem direito à devolução do valor pago pelas 
inscrições. Para o Trap Americano, a negociação sobre o desconto dos pratos não 
disparados deverá ser conduzida entre atleta interessado e secretaria do clube 
organizador do evento. O atleta que não comparecer ao local da competição não terá o 
valor de sua inscrição, caso tenha pago, devolvido. O atleta que, por qualquer motivo, 
for desclassificado da prova em que estiver inscrito não terá sua inscrição devolvida.  
 

VIII - Aprovação dos Locais On-Line 
 

a. O clube organizador (Local On-Line) deverá atender aos requisitos mínimos para 
realização de uma etapa da FTMT, sob risco de não serem computados na Classificação 
Anual e Ranking Estadual, os resultados das provas realizadas nesse Local On-Line. A 
homologação dos Locais On-Line será validada após análise do Diretor Técnico, Diretor 
de Trap e Diretor de Silhuetas Metálicas que inspecionará o local, podendo ser de forma 
on-line, para que assim os resultados possam ser devidamente computados e 
homologados pela FTMT. 
  



 

 

b. Presença obrigatória de um Delegado Local ou seu preposto, homologado pela 
Diretoria Técnica da FTMT. Todos os custos de alimentação (durante a duração da prova) 
e deslocamento do Delegado Local serão de responsabilidade do organizador local. O 
Delegado Local será designado com antecedência mínima de 15 dias antes da primeira 
etapa do Campeonato e poderá ser alterado durante o Campeonato pelo Diretor 
Técnico da Liga Nacional, desde que seja de comum acordo entre as partes.  
 
 

c. O Organizador (clube) deverá designar uma pessoa exclusiva para lançar os 
resultados na Intranet da FTMT, podendo ser o delegado responsável, referente às 
etapas da “On-Line” logo que forem apurados. Os resultados devem ser lançados de 
imediato ou assim que houver condições para o mesmo, propiciando maior 
transparência no andamento da prova e consolidação dos resultados em todos os Locais 
do Estado. O Clube filiado que, por qualquer motivo, não efetue os lançamentos dos 
atletas participantes, receberá uma multa equivalente a 01(uma) anuidade de atirador 
na etapa que for identificada a infração, a qual deverá ser paga via boleto bancário antes 
do início da próxima etapa, sob pena de não poder ofertá-la. 
 

d. Os delegados e sua Diretoria são Responsáveis Diretos pela Regularidade do 
Clube, estando todas as modalidade ofertas em acordo com o Regulamento de cada 
uma. 

 
e. Cada Local On-Line somente poderá realizar a etapa se tiver recebido as 

inscrições de um número mínimo de 03(Três) atletas, devido à necessidade de 
arbitragem (que obrigatoriamente deverá ser feita por atletas). Caso algum clube insista 
em fazer a etapa sem atingir o número mínimo de competidores, os resultados serão 
excluídos pela Diretoria Técnica da FTMT. 
 

IX - ETAPAS REGIONAIS 
 

As Etapas Regionais poderão ser realizadas em até 02 (dois) clubes de tiro ao 
diferentes, escolhidos em assembleia, divididos em 01 (um) para região Sul e 01 (um) 
para Região Norte, devidamente filiados à FTMT,  
 

As Etapas Regionais não poderão acontecer simultaneamente nas regiões. Os 
atletas filiados poderão participar de quantas etapas regionais desejar.  
 

X -ETAPA FINAL-ASPECTOS TÉCNICOS E ESPORTIVOS 
 

A Etapa Final será uma etapa presencial obrigatória, aberta para todos os 
competidores filiados, realizada em até 04(quatro) dias.  

Poderá participar da Etapa Final, qualquer competidor filiado, por esta ser uma 
etapa normal com premiação em medalhas, porém estará credenciamento para a 
premiação final (troféus de campeões estaduais) os competidores mais bem ranqueados 
durante o campeonato estadual presencial. Não haverá final para prova on-line sendo  
  



 

 

que para efeito de ranking serão computados 3 resultados das 5 provas 
disputadas na temporada on-line, e os campeões serão conhecidos na etapa final 
presencial.  

Sagrar-se-á Campeão da CAMPEONATO ESTADUAL DE TIRO, nas diversas 
modalidades, categorias e classes, o competidor(a) melhor classificado em sua 
categoria, conforme definido em seu regulamento próprio ou neste. 

 
XI – PREMIAÇÃO 

 
A FTMT fará a Premiação sempre nas Provas Presenciais, serão premiados com 

medalhas os atletas classificados até o terceiro lugar, dentro de cada categoria e classe, 
sendo que os atletas que competirem na forma On-Line, terão sua pontuação laçada 
para o Campeonato Estadual de Tiro On-line e a premiação será enviada ao clube que o 
atleta defende e está cadastrado unto ao sistema da FTMT 

O Campeonato Estadual será premiado com troféus na etapa final onde 
conheceremos os Campeões estaduais da temporada. 
 

XII - Prazo para Homologação dos Resultados das Etapas On-Line 
 

A Diretoria Técnica da FTMT adotará o seguinte procedimento para 
homologação dos resultados:  

a) Todos os resultados apurados na Etapa, nas diferentes modalidades, 
categorias e classes, serão homologados em até 72 horas contadas após o final da 
competição, através de nota publicada no site www.ftmt.org..br;  

As súmulas em papel de cada local on-line deverão ser mantidas no arquivo de 
cada Delegado Local para eventuais conferências, se necessárias.  
 

XII – Disposições Finais 
 Os casos omissos e eventuais divergências, caso ocorram, serão tratados pela 
diretoria da FTMT bem como com as partes interessadas levando em conta o princípio 
da coletividade e o bom comum entre todos.  

 
 
 
 

Hugo Leonardo Aquino 
Presidente FTMT 


