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1. A modalidade
TARGET SPRINT™
A igualdade de género e a paridade nas oportunidades são valores que uma sociedade em
evolução tem obrigatoriamente de aplicar. Valores que o desporto vai também incorporando
nos regulamentos das respectivas modalidades. O Tiro é por si só uma evidência inequívoca
desses valores. Ao acompanhar as directrizes do COI (Comité Olímpico Internacional), tem em
linha de conta as tendências
da juventude. A ISSF deixa
cair

disciplinas

como

a

Carabina Deitado a 50m e
Pistola

Livre

a

50m

implementando novas disciplinas mistas no programa olímpico. O Target Sprint segue essa
tendência. Em Portugal, a ARTS com o apoio da FPT segue também essa tendência ao
introduzir esta nova disciplina.
A ARTS com esta aposta, propõe-se a estimular a prática da actividade física e da formação
desportiva, um estilo de vida saudável, valores e princípios associados a uma cidadania activa.

A disciplina TARGET SPRINT™ une a salutar prática do Atletismo com o controlo, a precisão e a
concentração da prática do Tiro constituindo-se como uma excelente oportunidade para a
captação de novos públicos proporcionando um manancial pleno de dinamismo e juventude,
oferecendo a possibilidade de destacar e isolar novos talentos encaminhando-os para outras
disciplinas olímpicas da modalidade.
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2. Objectivo do evento
Pretendemos com esta disciplina criar mais uma oportunidade de captação para o Tiro de
Precisão permitindo a detecção e desenvolvimento de talentos.

Outro objectivo importante é poder ajudar a amenizar a tendência para o envelhecimento da
classe etária dos atletas que chegam à prática da nossa modalidade, promovendo assim o
rejuvenescimento e o alargamento da base da pirâmide de idades.

3. Formato simples
Este formato adapta-se a diversos ambientes, tal como uma pista oficial de atletismo, uma
zona de corta mato ou uma zona urbana. Como são utilizadas armas de ar comprimido não são
necessárias grandes medidas de segurança para além do normal.

Acima de tudo, é divertido e é rápido.
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4. Patrocínios Institucionais

Instituto Português do Desporto e Juventude

Federação Portuguesa de Tiro
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5. Equipamento

Hammerli AR20 PRO
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6. A modalidade em imagens
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8. A Associação
A Associação Regional de Tiro do Sul foi fundada em 17 de Março de 2005 e tem desenvolvido
a sua actividade desde então em prol da divulgação e implementação da modalidade Tiro
desde o Alto Alentejo até ao Algarve.

O nosso principal objectivo é fomentar a prática do Tiro e estar sempre atentos às novas
tendências na actividade desportiva e esta nova disciplina enquadra-se neste parâmetro.

A demonstração de sensibilidade para acompanhar o que o público e a sua opinião ou
tendência desejam é mais um sinal da vitalidade e do conhecimento que tem acompanhado
esta Associação ao longo do tempo.
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Regulamento
1.0 – Configuração do recinto
A competição de Target Sprint deve ser organizada, preferencialmente, num recinto que
combine uma pista de Atletismo e uma carreira de tiro para armas de ar comprimido.
A Organização deve ter em atenção a Ilustração 1 quando escolherem o local da prova.

Uma pista de Atletismo com as medidas oficiais (400 metros) é o local ideal para realizar uma
prova de Target Sprint. O espaço interior da pista apresenta as condições de segurança e de
visibilidade necessárias tanto para o público como para a Comunicação Social, sendo portanto
adequada para a montagem e instalação de uma carreira de tiro para armas de ar comprimido.
O número de postos de tiro disponíveis na carreira de tiro pode variar entre o mínimo
recomendado de 10 até ao máximo de 20. As especificações para a pista e para a carreira de
tiro estão estipuladas na regra 5.0.

Em prol do Desporto desde 2005

Associação Regional de Tiro do Sul

2.0 - Formato da competição
Os eventos devem ser organizados para que todos os participantes cumpram as seguintes
etapas:

Etapa
0

Actividade
Preparação

Descrição
Todas as corridas de qualificação e de Final começam com
5min de preparação (Competições de Equipas e Equipas
mistas é de 8min) que inclui a ocupação dos postos de tiro
e tempo de preparação e ensaio da prova de tiro.
0
Após o tempo de preparação os atletas dirigem-se para a
linha de partida e aguardam o sinal de partida.
Após o sinal de partida:
1
Corrida
400m: percorrem o percurso designado;
2
Carreira de Tiro
Os atletas retiram as carabinas do local e disparam para os
cinco (5) alvos e tentam derrubá-los na posição de Pé.
Cada atleta não pode dar mais de 15 tiro para derrubar os
cinco (5) alvos. Se após os 15 tiros estiver algum alvo por
derrubar o atleta tem uma penalização em tempo de 15seg
por cada tiro falhado. Essa penalização deve ser cumprida
no local designado para o efeito.
3
Corrida
400m: Após disparar o atleta deve colocar a arma no local
de segurança e cumpre mais uma etapa de corrida.
4
Carreira de Tiro
Os atletas repetem a parte 2
5
Corrida
400m: Após disparar o atleta deve colocar a arma no local
de segurança e cumpre mais uma etapa de corrida
finalizando a sua participação assim que cortar a meta.
O resultado final é apurado através da contagem da
totalidade do tempo desde o início até ao final da prova.
Após finalizar a competição
Após todos os atletas finalizarem a prova, devem retirar o
respectivo equipamento (armas) da linha de tiro.
Antes e depois da corrida, todas as armas devem ser guardadas na área designada para o
efeito (armeiro) com a bandeirola de segurança colocada.
É proibido guardar as armas nos locais designados para os treinadores e/ou para o público.

2.1 – Distâncias de corrida
As distâncias de corrida devem ser ajustadas de acordo com o local da carreira de tiro.
Os espectadores e a comunicação social devem ter um campo de visão permanente e aberto
de forma a poderem observar o desempenho dos atletas a todo o momento, contudo a
distância deve ter aproximadamente 400m.
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2.2 – Postos de tiro
Todos os disparos devem ser efectuados na posição de Pé a partir do escalão dos 15 anos.
Os atletas têm de segurar a carabina com ambas as mãos e apoiar a arma no ombro.
Os atletas devem tomar a posição de tiro atribuída imediatamente atrás da linha que demarca
os 10m. O braço que suporta a arma pode ser apoiado ou na anca ou na parede abdominal.
Atletas com idades abaixo dos 15 anos disparam apenas na posição de Deitado. Na posição de
Deitado os atletas podem apoiar os cotovelos no chão enquanto seguram a arma com ambas
as mãos e a apoiam no ombro. Podem utilizar um tapete. Não pode ser utilizada uma
bandoleira.
2.3 – Acertos nos alvos
Considera-se um acerto quando após o disparo o alvo cai. Apenas os alvos efectivamente
tombados é que contam como acertos. Os atletas devem tombar todos os os cinco (5) alvos
para continuar a correr. Se ao fim das 15 tentativas o atleta não conseguir tombar os cinco
alvos tem de ser penalizado em 15seg por cada alvo falhado. Essa penalização deve ser
cumprida no local designado.
2.4 – Corrida, Tiro, Corrida mudanças
O atleta não transporta a arma durante a corrida. A arma fica no suporte colocado junto à
linha de tiro. No fim de cada etapa de corrida o procedimento deve ser o seguinte:
1) Aproximação da carreira de tiro; 2) Retira a arma do suporte; 3) Transporta a arma na linha
de tiro com a bandeirola colocada; 4) Coloca-se na linha de tiro que foi atribuida; 5) Efectua os
disparos necessários para derrubar todos os alvos; 6) Coloca a bandeirola de segurança da
arma e volta a colocá-la no suporte; 7) continua a correr ou cumpre a penalização e corre de
seguida.
3.0 – Escalões
3.1 – Competição Individual
A competição pode ser organizada de acordo com os escalões recomendados da lista:

Escalões

Idades

2017

2018

2019

Cadetes H
Cadetes S
Júnior A H
Júnior A S
Júnior B H

12 – 14
12 – 14
15 – 16
15 – 16
17 – 20

2003 – 2005
2003 – 2005
2001 – 2002
2001 – 2002
1997 – 2000

2004 – 2006
2004 – 2006
2002 – 2003
2002 – 2003
1998 - 2001

2005– 2007
2005 – 2007
2003 – 2004
2003 – 2004
1999 – 2002
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Júnior B S
Homens
Senhoras
Sénior H
Sénior S
Veteranos H
Veteranos S

17 – 20
21 – 45
21 – 45
46 – 55
46 – 55
56+
56+

1997 – 2000
1972 – 1996
1972 – 1996
1962 – 1971
1962 – 1971
1961 +
1961 +

1998 - 2001
1973 - 1997
1973- 1997
1963 - 1972
1963 - 1972
1962 +
1962 +

1999 – 2002
1974 – 1998
1974 – 1998
1964 – 1973
1964 – 1973
1963 +
1963 +

3.2 – Competição p/ equipas
A organização pode também inserir no programa a competição por equipas. As equipas são
constituídas por três elementos por cada escalão. Em competição os membros da equipa saem
seguidos (1-2-3) e por ordem de saída pré-estabelecida.
Todos os membros da equipa têm de cumprir as etapas 1 a 5 (regra 2.0):







Partida do Atleta 1 (Corrida, Tiro, Corrida, Tiro, Corrida);
Entra o atleta da equipa seguinte;
Partida do Atleta 2 (Corrida, Tiro, Corrida, Tiro, Corrida);
Entra o atleta da equipa seguinte;
Partida do Atleta 3 (Corrida, Tiro, Corrida, Tiro, Corrida);
Fim

3.3 – Equipas Mistas
A organização pode também inserir no programa a competição por equipas mistas. As equipas
são constituídas por dois elementos por cada escalão (1 homem / 1 mulher). A ordem de saída
dos elementos da equipa é seguida, primeiro a atleta feminina seguidamente o atleta
masculino.
Para a prova com equipas mistas a sequência (regra 2.0) deve ser cumprida da seguinte forma:






Partida atleta feminina (corrida, tiro);
Troca, atleta masculino (corrida, tiro);
Troca, atleta feminina (corrida, tiro);
Troca, atleta masculino (corrida, tiro);
Fim
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4.0 – Organização da competição

4.1 – Equipa da Organização
O número de pessoas necessário e respectivas ocupações para que tudo decorra com
segurança e fluidez é o seguinte:
a) Director de Prova
b) Director de Entradas e Resultados
c) Chefe de equipa (arbitragem)
d) Juiz de Corrida
e) Júri de Apelo
Secção constituída por três pessoas que tomam decisões sobre reclamações.
Esta equipa é constituída pelo Director de Prova (voto de qualidade) e por quatro (4)
responsáveis de equipas participantes. Estes 4 membros são escolhidos durante a reunião
técnica. Em caso de existir um protesto, o Director de prova deve escolher 2 membros
aleatoriamente que não estejam directamente envolvidos no incidente.
Se necessário, o Director de Prova pode escolher mais pessoas para o Júri de Apelo.
4.2 – Constituição das entradas
Os atletas têm de ser divididos por entradas ou grupos apenas do mesmo escalão de acordo
com o número de postos de tiro disponíveis. Cada atleta ocupa o posto que foi atribuído na
Reunião Técnica.
4.3 – Cronograma / Programação / Planificação
O evento deve ter o seguinte cronograma:
a) Reunião Técnica:
Descrição dos procedimentos da corrida e do tiro e de segurança. Esta reunião pode também
ser utilizada para uma breve explicação de como utilizar uma arma.
Escolha de 4 membros para o Júri de Apelo.
b) Treinos Oficiais:
c) Inspecção técnica:
Verificação do armamento para que esteja de acordo com o regulamento. Se a Organização
disponibilizar carabinas as mesmas devem ser distribuídas nominalmente.
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d) Competição:
Autorizar os atletas a ensaiar as armas que lhes foram adjudicadas nos postos de tiro
atribuídos; Distribuição de alvos de papel em local próprio para o ensaio; é permitido aos
treinadores estarem presentes no ensaio e utilizarem telescópios para auxiliar e aconselhar o
atleta nas correcções a efectuar (regra 2.0; diversas entradas incluindo as Finais).
e) Entrega de prémios e encerramento do evento.
4.4 – Treinos Oficiais
No dia anterior à prova, deve ser agendado um horário que permita aos atletas e treinadores
conhecer e treinar no recinto onde irá realizar-se o evento.
4.5 – Qualificação (entradas)
Se as inscrições em cada escalão etário superarem o número de postos de tiro disponíveis,
dever-se-á proceder à distribuição dos atletas por entradas. Após as eliminatórias de cada
categoria terem terminado são seleccionados os dois melhores de cada entrada para a prova
de qualificação e seguidamente os melhores atletas de acordo com o tempo efectuado
seguem para a Final.
4.6 – Finais / Classificação Final
Os atletas na Final começam todos ao mesmo tempo a prova. A classificação final é de acordo
com a ordem de chegada à meta. A classificação final pode também ser determinada através
do tempo de cada parte da prova (3 partes Corrida / 2 partes Tiro).
4.7 – Publicação dos resultados
As listas com os resultados de cada prova (tempos e classificação) de todos os atletas em cada
categoria e escalão devem estar expostos em local visível e acessível no local do evento.
4.8 – Protestos/Reclamações sobre a classificação
Os resultados preliminares estão sujeitos a protestos e correcções, caso seja necessário. O
tempo útil para os protestos é de 15 minutos contados a partir da hora da publicação dos
resultados. Se não existirem protestos durante esse período, os resultados são finais e oficiais.
O Director de Entradas e Resultados, caso detecte erros óbvios nas listas com as classificações
pode corrigi-los. O Júri de Apelo resolve os restantes protestos.
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4.9 – Protestos/Reclamações sobre as condições de prova
Protestos relativos às condições em que a prova está a decorrer podem ser efectuados ao
Director de prova ou ao Chefe da Equipa de Arbitragem caso o ou a atleta acredite que as
condições em que está a competir não são as correctas ou são injustas. A taxa para a
apresentação dessa reclamação é de 50€ (Euros). Caso o protesto seja considerado procedente
o valor da taxa cobrado é devolvido.

5.0 – Organização do recinto
5.1 – Zonas de Transição e Pista
A zona da meta e o local de penalização e o acesso à pista devem estar todas à mesma cota e a
largura deve ter no mínimo 5 metros. A linha de chegada deve ter pelo menos 3 metros para
cada lado da pista e estar desimpedida de obstáculos. Para além da linha de chegada deve
existir um espaço aberto entre 10 a 15 metros, livre de obstáculos, para que os atletas
consigam finalizar a corrida de forma segura. Ver regra 1.0 (configuração do recinto).
5.2 – Percurso da corrida
O percurso da corrida deve ter cerca de 3 metros de largura. O percurso deve ser organizado
em oval para que inicie e acabe na carreira de tiro. Deve estar livre de obstáculos ou desníveis
para que os atletas consigam ter um desempenho seguro à máxima velocidade. O percurso da
corrida deve estar bem assinalado para que os atletas não tenham dúvidas na direcção a
seguir.
5.3 – Carreira de Tiro de Ar Comprimido
A zona de tiro deve ser preparada de maneira a ser a Partida e a Chegada do percurso da
corrida. A carreira deve ter uma linha de tiro com os postos de tiro definidos e uma linha de
alvos correspondentes aos postos de tiro. Tapetes e um local onde colocar um número de
carabinas igual aos postos de tiro disponíveis. A carreira deve ser resguardada entre barreiras
(lados e atrás da linha de tiro). A área de concentração dos atletas e o sítio para guardar as
armas devem ser anexos há carreira de tiro para que esteja disponível aos atletas antes,
durante e após a competição. A linha de alvos e a linha de tiro devem estar plenamente
visíveis há maioria dos espectadores. A carreira de tiro deve estar em terreno plano e nivelado.
A segurança deve corresponder às linhas orientadoras de cada Federação para as carreiras de
tiro para ar comprimido.
A carreira de tiro deve estar orientada, se possível, para Norte no Hemisfério Norte, para Sul
no Hemisfério Sul. O fundo da carreira de tiro (barreira de protecção) deve ser em cor clara
(branco, cinzento claro ou verde claro, etc.). A altura da barreira deve partir do chão até um
metro acima da linha de alvos e deve ser do comprimento da carreira de tiro.
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5.4 – Carreira de tiro: Linha de Tiro e Postos de Tiro
A carreira de tiro é constituída por uma linha de tiro dividida em postos de tiro. A linha de tiro
tem de estar assinalada de uma forma clara por uma fita encarnada ou outra com 10 cm de
largura. Os postos de tiro são os locais de onde o atleta dispara para o respectivo alvo. Cada
posto de tiro deve ter 1,5 a 2,0 metros de largura. A cada posto de tiro deve ser atribuído um
número que deve estar visível e perceptível aos atletas. A cada atleta, em cada entrada, deve
ser atribuído um posto de tiro. O número de atletas em cada entrada não pode exceder o
número de postos de tiro.
5.5 – Alvos de Competição
Cada atleta dispara para o conjunto de alvos colocados há frente do seu posto de tiro e que
estão à distância de 10 metros da linha de tiro. Cada mecanismo é formado por 5 (cinco) alvos
de metal de formato redondo com 35mm de diâmetro, distanciados entre si, de centro a
centro, de 75mm a 85mm. Os discos metálicos têm de ser pintados de preto em contraste com
a moldura que deve ser pintada de branco. Os discos devem cair assim que são atingidos ou
ter outro sistema que permita com facilidade aos atletas, treinadores, árbitros e espectadores
detectar a acerto. Os pontos só podem ser contados através da queda efectiva dos alvos ou
por outro sistema fiável que o sinalize. O mecanismo de reposição dos discos metálicos na
posição correcta, pode ser electrónico ou mecânico. Apenas alvos que estejam de acordo com
as especificações da ISSF podem ser utilizados.

5.6.1 – Posicionamento em altura do conjunto de alvos
Os alvos de competição devem ter uma altura uniforme em relação ao nível de cada posto de
tiro, de 0,35mm +- 0,05 para a posição de Deitado ou 1,40m +- 0,10m para a posição de Pé
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5.7 – Suportes para as armas dos atletas.
Pequenos armários devem ser disponibilizados para colocar as armas dos atletas que vão
participar na competição. Esses suportes devem estar localizados perto da carreira de tiro. No
local da prova tem de existir também um espaço de armazenagem mais resguardado para as
armas de todos os atletas. Os armários devem estar posicionados para que a distância entre a
arma e posto de tiro para cada atleta seja idêntica. A configuração dos pequenos armários
deve assegurar que as armas não caem facilmente. Esses armários devem ser em madeira e a
concavidade para colocar a arma deve ter no mínimo 35mm de largura e devem estar
distanciadas entre si, 15cm. A cada concavidade deve ser atribuída a designação do respectivo
atleta para aí ser depositada a arma. Recomendamos a instalação de um suporte individual
para cada arma, junto ao posto de tiro. Edição 2017 – Versão 02/2017 – Direitos Reservados
ISSF, página 12.
5.8 – Bancada de Apoio
Quando os atletas utilizarem carabinas de carregamento simples, a organização deve
disponibilizar bancadas de apoio com cerca 1m de altura para cada posto de tiro. O espaço
onde o atleta pode colocar a caixa de chumbos de medir 10cm x 10cm.

6.0 – Especificações dos equipamentos

O único calibre autorizado para as carabinas é 4,5mm (.177). Os projécteis devem ser em
material dúctil. A acção do disparo deve ser efectuada através de ar comprimido ou dióxido de
carbono (CO₂).
Para as competições, a organização tem de disponibilizar as armas aos atletas participantes ou
então deve permitir a utilização de armas próprias, (o programa do evento deve evidenciar
claramente esse facto).
Os atletas em qualquer categoria ou escalão, só podem utilizar carabinas com as
especificações designadas para cada classe.

CLASSE I
Peso mínimo
3,5 kg
Peso mínimo do gatilho
500 gr
Mira posterior
Abertura adaptável, s/lentes oftálmicas
Mira anterior
Apenas com inserções em acrílico
Propulsão
Ar comprimido / dióxido de carbono
Municiamento
Simples (apenas carregadores de um tiro são permitidos)
Todos os carregadores utilizados devem estar presos na arma.
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CLASSE II
Peso mínimo
Peso mínimo do gatilho
Mira posterior
Mira anterior
Propulsão
Municiamento

4,5 kg
S/peso mínimo
Abertura adaptável, s/lentes oftálmicas
Apenas com inserções em acrílico
Ar comprimido / dióxido de carbono
Simples (1 tiro)

CLASSE III
Peso mínimo
Peso mínimo do gatilho
Mira posterior
Mira anterior
Propulsão
Municiamento
Dimensão da arma

I
J
K
L
M
N
O

5,5 kg
S/peso mínimo
Abertura adaptável, s/lentes oftálmicas
Apenas com inserções em acrílico
Ar comprimido / dióxido de carbono
Semiautomático; (apenas carregadores de um tiro)
De acordo com as dimensões da tabela abaixo

Espessura do fuste
60mm
Distância máxima (horizontal) do encosto da face até à linha do
40mm
centro do cano
Chapa de coice paralela à linha do centro do cano na sua
15mm
deslocação normal, esquerda para a direita
Peso do gatilho
Livre
Peso c/ miras incluídas (configuradas para a sua posição mais
5.5kg
pesada)
A mira anterior não pode passar para além da ponta do cano da carabina ou
extensão (pesos no cano, extensão para a mira anterior)
Comprimento total da carabina (desde a ponta do cano ou
850mm
extensão até à câmara)

6.4 – Vestuário do atleta
Não existe um código especial para o vestuário de cada atleta, apenas o equipamento utilizado
normalmente no atletismo, ténis, calções e t-shirt.
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7.0 – Procedimentos de Segurança
7.1 – Carreira de Tiro
Os atletas só podem disparar no posto de tiro atribuído em cada passagem. Disparar para
outro conjunto de alvos pode resultar na sua desqualificação.
7.2 – Segurança
As armas só podem ser retiradas do estojo na carreira de tiro ou na área designada para o
armazenamento das armas. Só é permitido disparar a carabina durante os períodos oficiais de
treino. É proibido manusear a arma de forma imprópria, colocar em risco pessoas e bens ou
efectuar movimentos que possam ser vistos como potencial ameaça. Ninguém está autorizado
a estar na linha de alvos após o início da prova. A arma só pode ser retirada da carreira de tiro
de duas maneiras; ou no estojo ou com a bandeirola de segurança colocada e claramente
visível.
7.3 – Manuseamento da arma
Durante o transporte da arma para a carreira de tiro, a respectiva câmara deve estar aberta e
com a bandeirola de segurança inserida no cano. As bandeirolas de segurança devem estar
sempre inseridas nas armas excepto quando estiverem junto aos postos de tiro após aprova
começar. As câmaras devem estar abertas e apenas podem ser fechadas após o seu
municiamento para efectuar o disparo.
7.4 – Manuseamento da arma durante a prova
Antes da prova/ antes dos atletas serem chamados para o tempo de preparação, todas as
armas devem estar guardadas na zona designada para o efeito perto da carreira de tiro. Os
atletas devem colocar as armas no posto de tiro 5 minutos antes da sua entrada em prova. Ao
entrarem na zona de tiro, os atletas podem retirar a respectiva arma do suporte segurando-a
pelo cano ou na zona do fuste e levá-la para o posto de tiro. O cano da arma deve apontar
sempre para cima. Após disparar, a arma deve ser novamente colocada no suporte da mesma
maneira. Quando a competição terminar, a bandeirola de segurança deve ser imediatamente
inserida na arma e transportada par a zona de armazenagem. As armas devem ser
inspeccionadas por um Juiz-árbitro antes de serem transportadas.
7.5 – Carregar e descarregar as armas
O acto de carregamento da arma só pode efectuar-se na presença de Juiz-árbitro. Durante a
acção de carregar e descarregar, a arma deve estar sempre apontada para a linha de alvos.
Inserir o carregador na arma também faz parte do processo de carregamento.
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8.0 – Processos Administrativos da Competição
8.1 – Federação Nacional, promoção e sancionamento
As federações nacionais reconhecidas pela ISSF são encorajadas a promover, sancionar e
supervisionar todos os eventos da disciplina Target Sprint.
8.2 – Informar a ISSF
As federações nacionais ou os seus clubes filiados ou as entidades que organizem competições
de Target Sprint são instadas a enviar relatórios contendo informação sobre o evento para a
ISSF. Os relatórios devem conter informação sobre como decorreu a prova, quantos atletas
participaram. O conteúdo desses relatórios permitirão à ISSF informar por sua vez o Comité
Olímpico Internacional sobre a rúbrica “Tiro Desportivo para Todos”.
9.0 – Supervisão da ISSF das competições de Target Sprint
Para as competições organizadas pela ISSF (Campeonatos do Mundo ou Continentais) as regras
aplicadas são as contidas entre o ponto 1 e o ponto 8 deste regulamento. Aplica-se também as
seguintes regras:

9.1 – Escalões
9.1.1 – Competição Individual
Nas competições sob a égide da ISSF podem ser aplicados os seguintes escalões:
Escalão
Homens Júnior
Senhoras Júnior
Homens
Senhoras

Idade Correspondente
17 – 20
17 – 20
+ 21
+ 21

A cada federação pertencente à ISSF é permitida a inscrição até seis (6) atletas por escalão.
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9.1.2 – Competição por equipas
A competição por equipas pode ser organizada em dois escalões: Equipa Masculina e Equipa
Feminina. As equipas, sejam masculinas ou femininas, são constituídas por três (3) elementos.
Esses elementos podem ser de escalões diferentes (Júnior ou Sénior).
A cada federação pertencente à ISSF é permitida a inscrição até duas (2) equipas por escalão.
As competições no escalão respectivo são realizadas conforme indicado no número 3.2. do
presente regulamento.
9.1.3 – Competição por Equipas Mistas
A organização pode também incluir no programa do evento uma competição com equipas
mistas. As equipas mistas são constituídas por um (1) elemento masculino e outro feminino.
Podem ser de escalões diferentes (Júnior ou Sénior). Cada Federação membro da ISSF pode
inscrever uma equipa.
As competições no escalão respectivo são realizadas conforme indicado no número 3.3. do
presente regulamento.
9.2 – Número identificativo e outros artigos envergados pelos atletas
Todos os atletas têm de ter um número identificativo colocado de forma visível à frente e nas
costas de uma peça de vestuário. Esses números têm de ser colocados acima da linha da
cintura e têm de estar presentes durante toda a competição. Estes números identificativos
devem ser utilizados para cada evento em que o atleta participar na competição.
Os números identificativos têm de ser usados pelo atleta durante toda a competição. Caso o
número esteja atribuído e não esteja a ser usado, o atleta não pode entrar em competição.
9.3 – Taxas de Inscrição
Para as provas de Target Sprint as taxas de inscrição estabelecidas são as seguintes:
Taxa de Inscrição Individual
Taxa de Inscrição por Equipa
Taxa de Inscrição por Equipa Mista
Taxa por atraso na inscrição para todos os escalões (entre 30 a 3 dias
anteriores à data da chegada oficial à competição (inscrição tem de
ser aceite pela entidade organizadora) por atleta Euro 0€ mais o custo
adicional de 0€
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