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 Finalidade  
Estabelecer normas de conduta para o desenvolvimento do Campeonato Black Beard, elaborado 
pelo Diretor de Tiro Esportivo, a fim de estimular seus sócios a prática do Tiro Esportivo.  

  
II-  Apoio Institucional  

Está aberto a qualquer empresa ou parceiro que queiram através desse campeonato, promover o 
Desenvolvimento Social do Tiro Esportivo no Black Beard Clube de Tiro, cedendo 
institucionalmente seu nome e todo prestígio comercial que desfruta, colaborando efetivamente 
na organização do evento, com ideias, sugestões, estratégias de marketing, brindes e prêmios 
que serão distribuídos entre os participantes. 

   
III- Sobre a Organização  

  
a) Comissão Técnica  

Será composta pelos diretores do Clube.  
 
São deveres institucionais da Comissão Técnica 
 
• Trabalhar em mútua cooperação; 
• Estabelecer as regras do campeonato; 
• Orientar os delegados para a perfeita execução de seu trabalho; 
• Julgar os recursos, e dirimir eventuais conflitos técnicos; 
• Advertir e aplicar punições aos atletas participantes quando necessário; 
• Administrar e gerenciar o fundo de premiação/condecoração; 
• Organizar as provas. 

 
b) Delegados Técnicos 

 
São deveres dos delegados 
 
• Observar e cumprir rigorosamente todas as normas deste regulamento;  
• Alimentar e gerenciar o sistema de banco de dados do site, e lançar os resultados;  
• Orientar seus auxiliares e atletas, zelando pelo bom e regular desenvolvimento do 

campeonato; 
• Disciplinar e advertir os atletas quando necessário; 
• Informar a Comissão Técnica sobre eventuais irregularidades, ou fatos atípicos ocorridos 

nas etapas; 
• Repassar o valor arrecadado para o fundo de premiação/condecoração e departamento de 

tiro esportivo.  
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c)  Atletas Participantes  
  

São Deveres dos Atletas Participantes 
 
• Observar e cumprir rigorosamente todas as exigências legais impostas pelo Exército 

Brasileiro - EB; 
• Apresentar sua documentação pessoal e dos respectivos equipamentos; 
• Observar e cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e as condutas pertinentes à 

prática do Tiro Esportivo; 
• Tratar com respeito, zelo e cordialidade todos os atletas, membros da Comissão Técnica, e 

os Organizadores dos eventos; 
• Observar e cumprir rigorosamente todas as instruções deste Regulamento; 
• Atender a todas as orientações dos Delegados, Fiscais de Provas, Árbitros e Membros da 

Comissão Técnica, sobre pena de sofrer advertência verbal, invalidade do resultado, 
desclassificação da prova, ou expulsão do Campeonato. 

  
IV- Calendário 

O Campeonato Black Beard será composto por 6 (seis) etapas (podendo o calendário sofrer 
alterações).  
 
a) As provas serão realizadas aos prioritariamente sábados e domingos, das 10h00min até às 

15h00min (podendo haver alterações nos horários e dias, que serão divulgados 
antecipadamente, via redes sociais e site).  

  
b) Os resultados, serão disponibilizados na plataforma do Campeonato Regional CBC Taurus 

e/ou inseridos no site do clube, de acordo com as condições da organização.   
  
 
V-  Sistema de Pontuação  

  
• O sistema de pontuação adotado para o Campeonato Black Beard é pautado no sistema de 

pontos corridos conforme regras estabelecidas pelo Campeonato Regional CBC Taurus.  
 
• A contagem é aferida por simples somatória aritmética.  
 
• Para os efeitos de contagem de pontos e classificação, serão computados os 4 (quatro) 

melhores resultados obtidos em eventos (ou conforme as definições do Campeonato Regional 
CBC Tarus, prevalecendo este e excluindo o playoff).  
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VI- Sobre a Interposição dos Recursos  

O atleta poderá a seu critério, quando se sentir prejudicado, em detrimento de algum fator 
relativo em decorrência da prova, ou à aferição dos resultados, interpor recurso destinado à 
Comissão Técnica:  

  
a) O recurso será entregue ao Delegado responsável pelo clube, que encaminhará imediatamente 

para os membros da Comissão Técnica; 
 
b) O recurso será julgado pelo órgão colegiado por maioria simples; 
 
c) A Comissão Técnica terá até 48 horas para se manifestar sobre o recurso, proferindo o 

julgamento final; 
 
d) O juízo de admissibilidade do recurso fica condicionado ao pagamento da “Taxa Recursal”, no 

valor de R$ 80,00 (cinquenta Reais), que deverá ser recolhido pelo atleta, e entregue ao 
Delegado responsável, sob pena de inadmissibilidade do recurso; 

 
e) Se o recurso for julgado procedente, a “Taxa Recursal” será imediatamente restituída ao atleta, 

em caso contrário, será revertida em favor do “Fundo de Premiação/Condecoração do 
Campeonato”; 

 
f) Diante da interposição de recursos, todos os resultados ficam suspensos, até ser proferido o 

julgamento final.  
 
 
VII- Disciplinas e Regras  

 
NOTA:  Ofereceremos as mesmas modalidades do Campeonato Regional CBC Taurus (vide site 
www.regionalcbctarus.com.br) 
 
 

VIII- Sobre as Categorias e Classificação 

 
Para as Categorias: 
  

NOTA:  Ofereceremos as mesmas modalidades do Campeonato Regional CBC Taurus (vide site 
www.regionalcbctarus.com.br) 
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a) Para efeitos de classificação das categorias, o atleta que obtiver por 2 (duas) vezes durante as 
etapas, pontuação superior a sua, automaticamente será reclassificado para a categoria 
superior.   

 
IX-  Do Fundo de Premiação o/ou Condecoração 

O Fundo de Premiação é destinado a custear as medalhas, troféus, prêmios e custos da 
organização do campeonato.  

 
X- Sobre as Inscrições  

  
O valor da inscrição será de R$ 50,00, todavia, quem participar do Regional CBC, pagará R$ 
10,00 para ter seu resultado aproveitado no Campeonato Black Beard. 

  
• Nas etapas as reinscrições serão ilimitadas, podendo o atleta repetir quantas vezes desejar; 
 
• Em todas as provas, as inscrições (primeira participação) terão prioridade nos postos de tiro, 

sobre as reinscrições; 
 
• As inscrições são de responsabilidade exclusiva dos atletas, e deverão ser feitas pelo site ou 

na hora do evento. 
 
XI- Sobre as Provas  

  
Comandos nas Provas de Bala 
  
Os comandos nas provas de bala, obrigatoriamente deverão seguir este padrão:   

  
- Senhores atiradores aos seus postos. Iniciaremos as provas em 2 minutos.  
  
- Vocês terão “XXX” minutos para realizarem a prova, e efetuarem “XXX” disparos. Todos 

prontos?   
  
- Atenção! Ao meu comando iniciaremos as Provas.  
  
- Em Prova: - “Tempo”.  
  
- Resta 1 minuto para o término da Prova.  
  
- Senhores atiradores “Tempo”, Fim de Prova! Armas abertas sobre as bancadas! Não mexam 

nos equipamentos!   
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Sobre os Alvos 
  

■ Alvo avariado 
Se no decurso da prova, o alvo cair ou soltar, o atleta deverá comunicar imediatamente o juiz 
de prova.  A prova não será interrompida, e prosseguirá normalmente para os demais 
participantes.  O atleta será restituído com um novo alvo, colocado a sua disposição, na série 
subsequente, sem custas adicionais.  

  
■ Alvo com mais disparos do que o permitido 

Se no ato da contagem dos pontos, o juiz de prova observar a existência de mais disparos do 
que o permitido no regulamento, o alvo com mais disparos será invalidado e será 
desclassificado (DQ). 

 
■ Alvo com disparos cruzados 

Se no decurso da prova, um atleta observar um disparo em seu alvo, que não tenha sido 
efetuado por ele, deverá imediatamente comunicar o juiz de prova.  
  
A prova não será interrompida, e prosseguirá normalmente para os demais participantes.   
  
O atleta será restituído com um novo alvo, colocado a sua disposição, na série subsequente, 
sem custas adicionais.  
  
O juiz de prova deverá orientar os demais atletas participantes do evento para que o fato não 
ocorra novamente.  

  
■ Contagem dos pontos 

A contagem dos pontos se dará por simples somatória aritmética.  
  
Para efeitos de contagem dos pontos, primeiro somam-se os pontos, e posteriormente o 
números de “x”, que são válidos, somente para efeito de desempate, porém o X, vale 11 
pontos.   
  
Exemplo:   

  
1º Classificado - 190 Pontos, com 5 X  
2º Classificado - 190 Pontos, com 2 X  
  
Importante: Se o disparo adentrar “beliscar” o perímetro da linha, ainda que não tenha 
rompido toda a linha, conta-se o ponto maior.  

  
■ Armazenamento dos Alvos 
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Os alvos obrigatoriamente deverão ser armazenados até o final do campeonato.  
  
Os alvos deverão ser organizados por etapas e dispostos por categoria.  
  
A Comissão Técnica, aleatoriamente, poderá solicitar os alvos para simples conferência.   

  
É expressamente proibido 

  
• A presença de pessoas estranhas às provas, nos boxes e postos de tiro;  
 
• O uso de equipamentos estranhos à competição;  
 
• Comunicar-se em voz alta, com o juiz, árbitro, fiscal de prova, ou demais participantes do 

evento;  
 
• Conversar no decorrer das provas. 

  
É Obrigatório 

  
• O uso de equipamentos de segurança (seguimentos regulamentos internacionais de cada 

categoria).  
  

Dos Resultados 
  

Os resultados são considerados definitivos, quando:  
  

a) Inexistindo Recursos dentro de um prazo de 24 horas, subsequente ao último dia de prova.  
  
b) Existindo Recursos, após decorrido o prazo de julgamento.  
  

 
XII- Sobre a Documentação  

  
a) Somente poderão participar do Campeonato Black Beard, os CAC’s que estiverem em posse de 

seus documentos particulares, e dos respectivos equipamentos, todos válidos: “Certificado de 
Registro - CR”, “Certificado de Registro de Arma de Fogo - CRAF”, e com as “Guias de Tráfego 
- GT”, bem como em dia com suas obrigações financeiras junto à seus clubes. (associados ao 
clube poderão utilizar as do clube ou se fazer do descrito no decreto 9.846, no que tange 
menores de 14 à 18 anos)  

 | 
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XIII- Dos Equipamentos, Características Técnicas e seus Acessórios   

As características técnicas dos equipamentos serão aferidas com base nas informações 
técnicas, emitidas no catálogo do produto, fornecido pelo fabricante.   

  
É Expressamente Proibido 

  
a) O uso de armas olímpicas;   
  
b) O uso dos seguintes acessórios: freio de boca, ou contra peso de cano; bandoleira; luva de tiro; 

botas de tiro e jaqueta de tiro; 
  
c) O uso de dióptro ou lunetas; ou qualquer sistema de pontaria que altere as características 

originais das armas; ou que não sejam constituídos de alça, massa e túnel de mira; Exceto 
ressalvado o uso de sistemas ópticos “lunetas” para as modalidades de BenchRest;  

  
d) O uso de “Grip ou Pistol Grip” envolventes, ou com apoio de punho “empunhadura” saliente, 

não podendo ter apoio para o dedão (4º dedo);  
  
e) O uso de soleiras tipo “Garfo”, que adentrem a cavidade interna da axila;  
  
f) O uso de calculadoras ou qualquer artefato visando à manipulação dos resultados. Exceto, 

ressalvado o uso de “Cronômetro” para aferir a decorrência do tempo de prova e o uso de 
“Luneta de Espotagem”, para visualização dos disparos.  

 
XIV-Sobre a Premiação/Condecoração 

  
Das Condecorações 
 
Serão condecorados, após o Resultado Final do Campeonato Black Beard, os atletas classificados 
de 1º ao 5º colocado nas categorias, seguindo as regras da NOTA abaixo. O atleta deve ter 
participado ao menos 2 etapas do campeonato. 

 
 

Entrega da Condecoração 
Os prêmios e os troféus serão entregues na Festa de Confraternização ou data a ser definida.   

  
A data será divulgada pela Comissão Técnica, e publicada no Clube e no site do Clube ou Redes 
Sociais 
  
A presença dos atletas é obrigatória para a entrega e retirada das condecorações e/ou prêmios.   



 

 
 
 
 

Regulamento Campeonato Black Beard 2020 
 

Estrada Jovina de Barros Simões, Nº 600 – Bairro Itinga – Salta de Pirapora – SP – CEP 18160-000 
Black Beard Clube de Tiro – CNPJ 20.991.536/0001-23 

Nota: O Campeonato será composto de 03 (duas) provas, valendo para classificação final, a 
soma dos 02 (dois) melhores resultados. 

A Condecoração final será efetuada, em todas as modalidades, da seguinte forma:  

Modalidade com até 03 (três) Atiradores: Prêmio para o 1º colocado.  

Modalidade com até 05 (cinco) Atiradores: Prêmio para o 1º e 2º colocados.  

Modalidade com até 08 (Oito) Atiradores: Prêmio para 1º , 2º e 3º colocados.  

Modalidade com mais de 08 (Oito) Atiradores: Prêmio do 1º ao 5º colocados.  

 
  
XV- Disposições Finais e Transitórias  

O presente regulamento é de observância obrigatória, e será aplicado integralmente.  
  
Diante de algum fato superveniente, não amparado pelo regulamento, a Comissão Técnica 
julgará o fato, e decidirá pautada na boa fé objetiva, e nos princípios gerais do esporte.  
  
É Expressamente Proibido 
  
• O consumo de bebidas alcoólicas, por parte dos atletas, antes e durante as provas;  
 
• A circulação de pessoas nas pistas de tiros, ressalvado os organizadores do evento;  
  
• O Atleta poderá ser advertido, suspenso, ou expulso do Campeonato, mediante a prática de 

ação, omissão, fraude ou dolo, que atente contra o regular desenvolvimento do Campeonato.  
 
• A Comissão Técnica poderá efetuar diligências para acompanhar o desenvolvimento do 

Campeonato.  
  
 
A Comissão Técnica agradece o voto de confiança e deseja a todos os atletas um excelente 
Campeonato.  
  
Sorocaba, fevereiro de 2021. 
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JEFERSON ALVES DOS SANTOS     NEWTON RAMOS PUBLIO 
DIRETOR DE TIRO ESPORTIVO      DIRETOR PRESIDENTE 

                                                                


