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Endereço: Estante de Tiro CATTE, Comunidade de Ilha Redonda, KM 12,5 da BR156, 

Ramal do Marques, Retiro Nossa Senhora de Fátima, nº 200. 

 

TORNEIODE TIRO SINPOL – DIA DO POLICIAL CIVIL 

 

REGULAMENTO 

01 - OBJETIVO: 

 

Regulamentar o TORNEIO DE TIRO SINPOL – DIA DO POLICIAL CIVIL 

 

02 - REALIZAÇÃO: 

 

Parceiros na realização do evento: 

SINPOL – Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Amapá; 

CATTE – Centro Amapaense de Tiro Tático e Esportivo; 

DGPC – Delegacia Geral de Polícia Civil 

 

03 - LOCAL: 

 

Estande de Tiro do CATTE – Centro Amapaense de Tiro Tático e Esportivo, 

Comunidade de Ilha Redonda, KM 12,5 da BR156, Ramal do Marques, Retiro Nossa 

Senhora de Fátima, nº 200, CEP 68901-000. 

 

04 - DATA E HORÁRIO DA COMPETIÇÃO: 

 

Dia 22 de abril de 2022, início impreterivelmente às 08:00h logo após o briefing da pista. 

OBS: Aos competidores que chegarem atrasado, o briefing não será repetido, ficando 

a execução da pista por conta e risco dos atiradores. 
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05 – PÚBLICO PARTICIPANTE: 

 

• Policiais Civis 

 

• Total de 96 vagas, divididas: 

- 20 vagas para DPC  

- 20 vagas para DPE  

- 20 vagas para DPI 

- 20 vagas para DGPC / Corregedoria  

- 16 vagas para policiais Aposentados 

 

• O torneio será disputado nas categorias: 

 

01- Policiais Civis (agentes, oficiais e delegados) em atividade, Masculino e 

Feminino; 

02- Policiais Civis (agentes, oficiais e delegados) aposentados, Masculino e 

Feminino; 

 

Observações: 

Para os participantes que se enquadrem nas descrições acima e que não possuam 

armas de fogo, informamos que teremos Pistola modelo PT100 disponível no local do 

evento.  

 

06 - PREMIAÇÕES POR CATEGORIAS: 

 

Premiação - Troféus para o 1º, 2º e 3º colocado de cada categoria.  

 

07 - INSCRIÇÕES: 

 

A inscrição ocorrerá na modalidade presencial e sem custo, na CPL/DGPC com apoio 

da servidora Dayna Filocreão Malheiros, a partir do dia 28/03/2022 até 08/04/2022, no 

horário de 08 às 12h. O número de vagas será limitado por departamento policial e 

obedecerá a ordem de inscrição. Não haverá inscrição no dia do evento. 
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08 - DA ARMA E DA MUNIÇÃO:  

 

Será utilizada a arma de fogo, espécie pistola, calibre .40SW, mira aberta, de qualquer 

modelo e marca. 

A quantidade máxima de munições a serem utilizados na pista é de (10), dez unidades 

por participante. 

As munições serão fornecidas pela Delegacia Geral de Polícia – DGPC (Total de 1000 

munições. 

 

09– COLDRE 

Apropriado para a arma utilizada e/ou maleta própria. 

 

10– ALVO 

De papel, NRA da CBTP, também utilizado no Saque Rápido.  

 

 

 

 

 

 

 

11- DISTÂNCIA DE TIRO 

15 (quinze) metros 

 

12- POSIÇÕES DE TIRO 

Em Pé livre e sem apoio; 

 

13–DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA 

40 (quarenta) segundos. 

 

14 - PONTUAÇÃO FINAL 

Será o total da soma dos pontos obtidos subtraindo-se as penalidades caso tenham 

ocorrido. O 1º colocado será aquele que obtiver a maior nota dentre os participantes na 

respectiva categoria após todos os cálculos e o 2º e 3º colocados serão os com as 

maiores notas subseqüente, respectivamente. 
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15 - REALIZAÇÃO DA PROVA 

a) Um atirador à frente de cada alvo. Não há ensaio. 

b) Arma carregada, cão rebatido, travada e sobre a bancada; carregador com no 

máximo 10 (dez) cartuchos; mãos na altura da cabeça. 

c) Ao sinal sonoro que marca o início do tempo, o atirador acessa sua arma, e efetua10 

(dez) disparos no seu alvo. 

d) Terminada a série, o participante retirará o carregador e deixará a arma aberta sobre 

a bancada com o cano direcionado para o alvo e aguarda o comando para guardá-la. 

e) Mediante ordem, acompanhará a conferencia da pontuação, devendo se for o caso, 

reclamar de imediato, os possíveis equívocos por parte do Range Officer.  

 

16 - DEFEITO DE ARMA OU MUNIÇÃO 

Correrão por conta e risco do atirador. Deverá tentar solucionar o problema (sem 

auxíliode terceiros) dentro do tempo previsto para a realização da prova.  

 

17- PENALIDADES 

Serão descontados 10 pontos: 

-Para cada tiro efetuado APÓS O SILVO de apito do término da prova; 

-Para cada tiro efetuado em que o atirador esteja sem os EPI”s (óculos e protetor 

auricular). 

 

18-DESCLASSIFICAÇÃO 

Será desclassificado o atirador que: 

-Contrariar as regras básicas de segurança referente ao uso da arma de fogo e com 

isso colocar em risco a integridade física sua e de terceiros.  

-Faltar com respeito aos árbitros e aos demais participantes. 

-Efetuar procedimentos não comandados pelo árbitro. 

 

19 - DESEMPATE 

Em caso de empate, será declarado vencedor o atirador com maior número de impactos 

no “X” em toda a prova, persistindo o maior número de 10, 9, 8 e assim sucessivamente. 

Na persistência do empate ambos deverão executar uma nova série. 

 

 

 

20 - DEMAIS PROCEDIMENTOS 
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Serão exigidas todas as normas referentes à segurança em competição de tiro. 

Todos os presentes serão responsáveis por adotar medidas de segurança no decorrer 

da competição. 

Não será permitido participar da prova fazendo uso de calçado aberto (sandália, 

chinelo, etc). 

Cada atirador só poderá passar na pista uma única vez. 

As armas deverão ser conduzidas em coldre, maleta ou bolsa própria e só serão 

ajustadas/manuseadas na área de manejo e ao termino deverão ser acondicionadas 

novamente em seu coldre, maleta ou bolsa. 

 

21 - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos não previstos especialmente neste Regulamento serão resolvidos em comum 

acordo entre os árbitros e a comissão organizadora do evento. 

Serão divulgados os nomes do 1º, 2º, 3º, colocado, logo após a conferência dos pontos 

dos participantes do evento, momento em que serão entregues as premiações. 

 

 

 

 

Macapá-AP, 15 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________                           

Alexandre Verçosa de Souza                            

Presidente do Sinpol-AP 


