
CLUBE PARANAENSE DE TIRO 
 

NORMATIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E USO DE PEDANAS 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA SÓCIOS 

 

TREINOS: 

- De Terça à Sábado – das 9:00 hs às 12:00 hs e das 13:30 às 17:30 hs. 

Nas Quartas e aos Sábados, no horário de Verão, as Pedanas poderão ter seu 

funcionamento estendido até mais tarde. 

Horário de Verão: Quartas e Sábados – 9:30hs às 12:00hs e das 14:00hs às 19:00hs.  

O CPrT estará aberto a visitantes nas quartas-feiras e sábados após as 14:00hs. 

 

CAMPEONATOS: 

- Conforme constar na programação das provas. 

 

USO DAS PEDANAS 

- Estarão sempre à disposição para o treino as seguintes modalidades: FOSSA 

OLÍMPICA, SKEET (quartas feiras e sábados até as 16:00hs) e TRAP. 

 

- A montagem das pedanas para as modalidades de SPORTING e COMPAK estarão 

disponíveis nas quartas-feiras e sábados a tarde, FAN 32 – HÉLICE nas quartas-feiras 

a tarde e aos sábados pela manhã e tarde. Fica autorizada a montagem dos Layouts 1 e 

4 do Percurso de Caça para treinos. A montagem dos Layouts 2 e 3 do Percurso de 

Caça fica expressamente proibido para treino, ficando assim sua montagem restritas 

aos Campeonatos. 

 

- Na semana que antecipa qualquer Campeonato (Estadual, Nacional ou Internacional) 

será dada prioridade de treinamento na(s) modalidades em disputa. 

 

- Nos dias de Campeonatos, constantes do Calendário anual do CPrT, não haverá 

treino, salvo autorização prévia da Diretoria. 

 

- É exigência dos Órgãos competentes, bem como do Clube Paranaense de Tiro, que as 

súmulas, quer de treino ou de provas, estejam devidamente assinadas, e que sejam 

preenchidos os campos de número do CR do atirador, e dados da arma utilizada 

(número, tipo, marca e calibre) em cada série de pratos, pelos atiradores presentes nas 

turmas às quais elas se tratarem. As séries com preenchimento inadequado ou faltante 

não serão validadas para as Declarações emitidas para o Exército Brasileiro. 

 

Atenciosamente, 

 

A DIREÇÃO 



CLUBE PARANAENSE DE TIRO 
 

REGULAMENTO 2019 
 

CAMPEONATO SOCIAL  

 

As etapas se darão no formato de ENDURO. 

 

O Campeonato será disputado em 04 (quatro) etapas nos dias:  

 

06/Abr, 01/Jun, 10/Ago e 23/Nov do ano de 2019. 

 
o 15 Pratos de Trap Americano. 

o 15 Pratos de Fossa Olímpica. 

o Série de 15 Hélices a 26 metros. 

o 15 pratos de Sporting. 

o Desempate da Etapa – Por modalidade através de Shooting Out. 

o Desempate Enduro da Etapa – Hélice série de 5 peças. Persistindo o empate Shooting Out. 

o Desempate da Final de Hélice - Shooting Out a 26 metros se necessário. 

° Na Etapa será descartada a modalidade com o pior resultado. 

Os pratos e hélices não estão inclusos no valor da inscrição. 

 

1. Em cada etapa serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada modalidade. 

 

2. A Premiação será entregue logo após o término da Prova. 

 

3. Para classificação final, serão computados os 03 (três) melhores resultados do ano, havendo assim 

1 (um) descartes para quem realizar todas as etapas. Fica desclassificado para premiação final o 

Atirador que não marcar presença em 03 (três) etapas. 

 

1. Na PREMIAÇÃO FINAL serão considerados os 03 (três) primeiros colocados, por  

modalidade, apurados pela somatória dos pratos acertados (AC), das quatro melhores etapas e 

que receberão os troféus oficiais oferecidos pelo CLUBE PARANAENSE DE TIRO. 

 

4. O critério de desempate para a FINAL será shooting out por modalidade e para o TOP GUN 

exclusivamente shooting out na modalidade Hélice 

 

Premiação Geral Final 

 TOP GUN – 1º Colocado - Troféu 

     - 2º Colocado - Troféu 

     - 3º Colocado - Troféu 

 

5. Valor das inscrições por Etapa R$ 100,00 

Clube  40 % R$ 40,00 

Prêmio  60 % R$ 60,00 

 



1° Colocado  – Medalha + 30%  

2° e 3º Colocado  – Medalha + 20%  

4° e 5º Colocado  – 15%  

6. O pagamento no valor de R$ 100,00 referente a Etapa deverá ser feito no ato da inscrição. 

 

7. Horário: 

- As provas serão iniciadas às 09:00 horas. 

- Horário limite para inscrição 10:30 horas. 

 

8. Fica criada a JURIA PERMANENTE com 6 (seis) membros, composta pelos seguintes Diretores 

do CPrT: Presidente, Vice-Presidente e Diretores das modalidades de Hélice, Trap Americano, 

Fossa Olímpica / Skeet e Compak/Sporting. 

 

9. A infringência de qualquer regra do presente regulamento, por parte dos competidores, será 

analisada pela JURIA PERMANENTE, podendo resultar em advertência ou até mesmo a 

exclusão do infrator da etapa em questão ou do campeonato como um todo.  

 

10. A JURIA PERMANENTE poderá a seu critério implementar ou adaptar o presente regulamento 

face aos casos omissos ou naqueles que julgue necessário para que se mantenha o espírito 

esportivo e social da competição. 

 

 

11. Qualquer alteração no Regulamento será informada previamente. 

       1º Camp.Social 
 Sábado - 06/04 TRAP AMERICANO 15 pratos 

 
FOSSA OLÍMPICA 15 pratos 

 
HÉLICE 15 peças 

 SPORTING 15 pratos 

       2º Camp.Social 
 Sábado -01/06 TRAP AMERICANO 15 pratos 

 
FOSSA OLÍMPICA 15 pratos 

 
HÉLICE 15 peças 

 
SPORTING 15 pratos 

       3º Camp.Social 
 Sábado -10/08 TRAP AMERICANO 15 pratos 

 
FOSSA OLÍMPICA 15 pratos 

 
HÉLICE 15 peças 

 
SPORTING 15 pratos 

    

 
 

4º Camp.Social 
 Sábado -23/11 TRAP AMERICANO 15 pratos 

 
FOSSA OLÍMPICA 15 pratos 

 
HÉLICE 15 peças 

 
SPORTING 15 pratos  



CLUBE PARANAENSE DE TIRO 
 

REGULAMENTO 2019 
 

CAMPEONATO SOCIAL DE TRAP AMERICANO 
 

 

1. As etapas se darão no formato de ENDURO. 

 

Campeonato será disputado em 04 (quatro) etapas cada uma com 15 (quinze) pratos nos dias: 

06/Abr, 01/Jun, 10/Ago e 23/Nov do ano de 2019. 

 

2. O desempate da Etapa será feito na modalidade através de shooting Out. 

 

3. A Premiação será entregue logo após o término da etapa aos 3 primeiros colocados. 

 

4. Para classificação final, serão computados os 03 (três) melhores resultados do ano, havendo 

assim 1 (um) descartes para quem realizar todas as etapas. Fica desclassificado para premiação 

final o Atirador que não marcar presença em 03 (três) etapas. 

 

5. As provas obedecerão a esse regulamento e o de Trap da Copa Paraná em vigor, para os itens 

não citados aqui. Com exceção ao que diz respeito às falhas. Só serão aceitas falhas de arma e 

munição, sendo duas por série. 

 

6. Na PREMIAÇÃO FINAL serão considerados os 03 (três) primeiros colocados, apurados pela 

somatória dos pratos acertados (AC), das 03 (três) melhores etapas e que receberão os troféus 

oficiais oferecidos pelo CLUBE PARANAENSE DE TIRO. 

 

7. Serão permitidos os cartuchos até 24 gramas chumbos 7 ½ e 8. Em se tratando de cartuchos 

recarregados, haverá controle por amostragem durante as provas e as transgressões serão 

penalizadas com desclassificação do Atirador na etapa. 

 

8. Horário: 

- As provas serão iniciadas às 09:00 horas. 

- Horário limite para inscrição 10:30 horas. 

 

9. Não será tolerada transgressão das regras e normas do regulamento do Trap Americano. 

 

 

 

Piraquara, 13 fevereiro de 2019. 

 

 

PAULO RENATO SCHNEKENBERG 

Diretor de Trap 
 

 

 

 



CLUBE PARANAENSE DE TIRO 
 

REGULAMENTO 2019 
 

CAMPEONATO DE FOSSA OLÍMPICA  
 

 

1. As etapas se darão no formato de ENDURO. 

 

Campeonato será disputado em 05 (cinco) etapas cada uma com 15 (quinze) pratos nos dias: 

06/Abr, 01/Jun, 10/Ago e 23/Nov do ano de 2019. 
 

2. O desempate da Etapa será feito na modalidade através de shooting Out. 

 

3. A Premiação será entregue logo após o término da etapa aos 3 primeiros colocados. 

 

4. Para classificação final, serão computados os 03 (três) melhores resultados do ano, havendo 

assim 1 (um) descartes para quem realizar todas as etapas. Fica desclassificado para premiação 

final o Atirador que não marcar presença em 03 (três) etapas. 

 

5. Na PREMIAÇÃO FINAL serão considerados os 03 (três) primeiros colocados, apurados pela 

somatória dos pratos acertados (AC), das quatro melhores etapas e que receberão os troféus 

oficiais oferecidos pelo CLUBE PARANAENSE DE TIRO. 

 

6. Na PREMIAÇÃO FINAL serão considerados os 03 (três) primeiros colocados, apurados pela 

somatória dos pratos acertados (AC), dos 3 (três) melhores resultados do ano e que receberão 

os troféus oficiais oferecidos pelo CLUBE PARANAENSE DE TIRO 

 

7. Horário: 

- As provas serão iniciadas às 09:00 horas. 

- Horário limite para inscrição 10:30 horas. 

 

8. Serão permitidos os cartuchos até 24 gramas chumbos 7 ½ e 8. Em se tratando de cartuchos 

recarregados, haverá controle por amostragem durante as provas e as transgressões serão 

penalizadas com desclassificação do Atirador na etapa. 

 

9. Não será tolerada transgressão das regras e normas do regulamento da Fossa Olímpica. 

 

 

Piraquara, 13 fevereiro de 2019. 

 

 

Izem Abdulla Issa Ileas 

Diretor de Tiro aos Pratos 

 

 

 

 

 



CLUBE PARANAENSE DE TIRO 
 

REGULAMENTO 2019 
 

CAMPEONATO SOCIAL DE SPORTING 

 
 

1. As etapas se darão no formato de ENDURO. 

 

Campeonato será disputado em 04 (quatro) etapas cada uma com 15 (quinze) pratos nos dias: 

06/Abr, 01/Jun, 10/Ago e 23/Nov do ano de 2019. 

 
 

2. O desempate da Etapa será feito na modalidade através de shooting Out. 

 

3. A Premiação será entregue logo após o término da etapa aos 3 primeiros colocados. 

 

4. Para classificação final, serão computados os 03 (três) melhores resultados do ano, 

havendo assim 1 (um) descartes para quem realizar todas as etapas. Fica desclassificado 

para premiação final o Atirador que não marcar presença em 03 (três) etapas. 

 

5. Na PREMIAÇÃO FINAL serão considerados os 03 (três) primeiros colocados, apurados 

pela somatória dos pratos acertados (AC), das quatro melhores etapas e que receberão os 

troféus oficiais oferecidos pelo CLUBE PARANAENSE DE TIRO. 

 

6. Horário: 

- As provas serão iniciadas às 09:00 horas. 

- Horário limite para inscrição 10:30 horas. 

 

7. Serão permitidos os cartuchos até 24 gramas chumbos 7 ½ e 8. Em se tratando de 

cartuchos recarregados, haverá controle por amostragem durante as provas e as 

transgressões serão penalizadas com desclassificação do Atirador na etapa. 

 

 
8. Não será tolerada transgressão das regras e normas do regulamento do Compak/Sporting. 

 
 

Piraquara, 13 fevereiro de 2019. 

 

 

Mauricio Antonio Piazzetta 

Diretor Compak / Sporting 
 

 

 

 

 



 

 

CLUBE PARANAENSE DE TIRO 
 

REGULAMENTO 2019 
 

CAMPEONATO SOCIAL DE TIRO ÀS HELICES 

 

1. As etapas se darão no formato de ENDURO. 

 

Campeonato será disputado em 04 (quatro) etapas cada uma com 15 (quinze) hélices nos dias: 

06/Abr, 01/Jun, 10/Ago e 23/Nov do ano de 2019. 
 

o Série de 15 Hélices a 26 metros. 

o Desempate na Etapa – Por Shooting Out a 26 metros. 

o Desempate na Final - Shooting Out a 26 metros se necessário. 

 

2. A Premiação será entregue logo após o término da etapa aos 3 primeiros colocados. 

 

3. Para classificação final, serão computados os 03 (três) melhores resultados do ano, havendo 

assim 1 (um) descartes para quem realizar todas as etapas. Fica desclassificado para premiação 

final o Atirador que não marcar presença em 03 (três) etapas. 

 

4. Na PREMIAÇÃO FINAL serão considerados os 03 (três) primeiros colocados, apurados pela 

somatória dos pratos acertados (AC), das quatro melhores etapas e que receberão os troféus 

oficiais oferecidos pelo CLUBE PARANAENSE DE TIRO 

 

5. Horário: 

- As provas serão iniciadas às 09:00 horas. 

- Horário limite para inscrição 10:30 horas. 

 

6. Serão permitidos os cartuchos até 32 gramas chumbos 7 ½ e 8. Em se tratando de cartuchos 

recarregados, haverá controle por amostragem durante as provas e as transgressões serão 

penalizadas com desclassificação do Atirador na etapa. 

 
7. Não será tolerada transgressão das regras e normas do regulamento de Hélices. 

 

Piraquara, 13 de fevereiro de 2019. 

 

 

Carlos Rafael Muchinski 

Diretor de Tiro ao Voo 

 


