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REGULAMENTO 

OLÍMPIADAS COMEMORATIVAS DOS 180 ANOS DA PMSE 

MODALIDADE “TIRO POLICIAL” 

 

FINALIDADE 

 

        A referida competição tem o intenção de realizar uma confraternização, no 

qual se objetiva o fortalecimento do relacionamento dos Policiais Militares desta 

Corporação, as OLÍMPIADAS COMEMORATIVAS DOS 180 ANOS DA PMSE, 

em primeiro lugar, visa a SEGURANÇA dos participantes, onde as regras e 

normas devem ser observadas a todo o momento, fazendo com que o objetivo principal 

seja, além da esportividade, a união, a amizade e a confraternização. 

 

 INSCRIÇÕES/REALIZAÇÃO 

  

As inscrições deverão ser realizadas conforme publicação no BGO nº 

026, de 09 de fevereiro de 2015, e são limitadas a 05 (cinco) competidores por 

unidade a seguir:  1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, BPChoque, BPRp, BPGd, CCSv, 

CPTRAN, CPRv, GATI, GETAM, COE/GTA, PEPAC, PPAmb, EPMont, CFAP, 

HPM, podendo ocorrer, após o prazo de inscrição e até a primeira prova da 

modalidade, adequação, complementação da equipe ou substituição de atletas, 

conforme regulamento geral da olimpíada. 

A referida modalidade deverá ser realizada no dia 25 de fevereiro, das 7h 

às 18h, no estande de tiros do 28º Batalhão de Caçadores do Exército 

Brasileiro, localizado no bairro 18 do Forte em Aracaju/SE. 

   

NORMAS DE SEGURANÇA E PROIBIÇÕES 

 

 Procedimentos básicos: 
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Não manusear armas, munições ou quaisquer materiais bélicos, a não ser sob 

acompanhamento, monitoramento ou determinação de um dos avaliadores da 

competição; 

Na linha de tiro 

não será permitida  a  porte  de  qualquer outra  arma que não seja  para a  

competição; 

 Não sera admitido a qualquer competidor manusear munição real, quand

o não estiver na linha de tiro; 

 A arma, quando o atirador não estiver na linha própria de tiro, deverá 

permanecer sempre no coldre, aberta, sem carregador e descarregada, sendo o 

coldre apresilhado; 

O coldre a ser utilizado deverá, obrigatoriamente, ter nível de segurança o

1(um), ou seja, no mínimo uma presilha de fixação; 

O competidor somente se posicionará na linha de tiro após a determinaçã

o do Juiz da referida pista; 

As armas deverão permanecer única e exclusivamente apontadas para a 

direção dos alvos do exercício em questão, que estarão posicionados no fundo 

do estande de tiro ou em outra posição determinada pelo Juiz, em virtude do tipo da 

prova a ser realizada; 

Na linha de tiro, somente será permitida a presença dos competidores da 

série, os demais permanecerão em local específico destinado, o qual será 

apontado pela organização no dia da competição; 

 Todos os competidores, quando da permanência no interior do estandeou área 

delimitada, deverão estar usando equipamentos básicos de segurança, como óculos de 

proteção, protetores auriculares, coletes balísticos de uso pessoal e outros que 

os responsáveis julgarem necessários no momento; 

Todo e qualquer procedimento de segurança estabelecido pelas normas de 

utilização do estande de tiro DEVERÃO ser cumpridas; 

Qualquer outro procedimento a ser informado aos participantes pelo avali-

ador da competição, no ato da mesma, deverá ser rigorosamente cumprido. 

 

UNIFORME E EQUIPAMENTOS 
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O participante deverá, obrigatoriamente e tão somente, realizar as provas 

com o seguinte uniforme e equipamento: 

-Uniforme de instrução da unidade a qual pertença;  

 -Vestes balísticas;  

 -Óculos de proteção; 

 -Protetor de ruídos (abafador ou plug); e, 

 -Cinto de Guarnição completo (coldre qualquer modelo e porta 

carregadores). 

 

ARMAMENTO E MUNIÇÃO 

 

 O participante deverá realizar as provas com a sua pistola cal .40 sem 

compensadores, com 02 (dois) carregadores igualmente municiados (será 

obrigatória a realização de 01 (uma) recargas na pista de tiro), caso não 

possua algum desses itens  a organização disponibilizará ao competidor o 

material acima elencados. Não serão permitidos outros calibres, tais como: 38, 

.45, .380, etc.  

As munições para as provas serão fornecidas pela 4º Sessão da PMSE, 

devendo ser utilizadas pelos atiradores somente estas e nas quantidades 

fornecidas. 

 

TEMPO DAS PROVAS 

 

O participante deverá percorrer toda a extensão da pista e realizar todos 

os disparos, nos tempos máximos fixados pela coordenação. 

A prova será na modalidade policial, aos moldes das provas de IPSC 

e NRA, baseada nas normas da Confederação Brasileira de Tiro Prático, onde 

serão avaliadas precisão, potência e rapidez, sendo os pontos divididos 

pelo tempo em segundos. Os pontos obtidos nos alvos e o tempo serão 

obtidos através de um equipamento denominado como “timer”. 



 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE 

CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS 
 

 

 
 
Rua Argentina s/nº, Bairro América, Aracaju/SE 
CEP: 49080-080 Tel.: 3179-1065/1078 e-mail:cfap@pm.se.gov.br 

No alvo estático serão computados os pontos realizados até 10 (dez) 

segundos e 00 milésimo. 

A contagem do tempo se inicia com o competidor “pronto”, no ponto de 

partida e o imediato comando do coordenador da prova, o qual em ato contínuo 

acionará o “timer”; sendo que o fechamento do tempo se dará com o último 

disparo; 

No horário estipulado, será realizado o sorteio da ordem das equipes participantes, 

a relação dos atiradores, o preenchimento das planilhas e será dada as 

explicações sobre os comandos para a execução dos tiros. 

A Comissão Organizadora chamará a equipe participante 05 (cinco) minutos antes do 

início das provas, para que tenham tempo de acomodar os equipamentos e se 

posicionarem.  

 

INCIDENTES DE TIRO 

 

Os incidentes de funcionamento da arma, resultantes de falha de munição 

ou de operação inadequada do atirador, deverão ser resolvidos sem qualquer 

desconto de tempo. Em caso de acidentes que inviabilizem o prosseguimento 

da pista por “quebra” de componentes do mecanismo da arma (conforme 

avaliação técnica da coordenação da prova), o tempo será “paralisado”, a arma 

será substituída e a passagem pela pista será reiniciada desde o início da 

prova. 

 

QUANTIDADE DE TIROS / PONTUAÇÃO 

 

O competidor entrará na pista com, no mínimo, 02 (duas) munições para 

cada alvo, podendo o competidor (a seu critério) efetuar mais disparos num 

mesmo alvo, porém serão computados somente a pontuação dos 02 (dois) 

disparos de menor valor. Nos alvos metálicos a necessidade é de apenas 01 

(um) disparo.  

No Alvo estático o competidor se posicionará munido de 06 (seis) 

munições a serem executados em determinado tempo. 
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É vedada a utilização de munição em maior quantidade trazida pelo 

próprio competidor. 

Cada alvo de papel será pontuado a partir do centro com pontuação 

máxima de 10 pontos e as áreas subsequente terão os seguintes valores: 05 

pontos, 03 pontos e 01 ponto. Contudo, os alvos metálicos possuirão 

pontuação única de 10 pontos quando derrubados.  

A linha de separação das áreas de pontuação dos alvos, quando 

marcadas pelo projetil, será considerada a pontuação de maior valor. Caso o 

competidor tenha dúvidas a respeito da marcação, o mesmo poderá solicitar ao 

Juiz para que realize a análise balística. 

Para contagem no alvo estático serão computados somente a pontuação 

da quantidade de disparos executados em no máximo 10s 00 milésimo. 

Qualquer disparo realizado após o término será considerado como excedente, 

e ocorrerá a anulação dos impactos de maior valor. O competidor que executar 

todos os disparos até 07s 00 milésimo será bonificado com 10 pontos. 

(Fórmula de pontuação: SOMATÓRIO). 

Para contagem de pontos na Pista serão computados somente a 

pontuação dos disparos de menor valor em cada alvo somados a pontuação de 

cada alvo metálico derrubado multiplicado pelo fator 30 / t(s), onde t é o tempo 

em segundos desconsiderando suas frações.  (Fórmula de pontuação 

SOMATORIO x 30 / t(s) (nesta serão consideradas até duas casas decimais). 

A pontuação individual é a soma das pontuações das duas provas e para 

a pontuação por equipe será o somado a pontuação individual de cada 

representante da respectiva unidade. 

Em caso de empate, na categoria individual ou por equipe, serão 

consideradas a quantidade de disparos de pontuação máxima no alvo estático. 

Se o empate persistir, analisaremos a quantidades de disparos nas áreas de 

pontuação subsequente. Se não for suficiente, utilizaremos os mesmo critérios 

nos alvos da pista. E, em ultimo caso, será analisada as pontuações 

computada nos alvos metálicos. 

 

PREMIAÇÃO 
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 Serão medalhados, em solenidade alusiva a comemoração dos 180 

anos da PMSE, o 1º,  2º e 3º melhores classificados da modalidade individual e 

também por equipe.   

 

PENALIDADES 

 

O competidor que transgredir qualquer norma deste regulamento ou 

norma previamente exposta será inicialmente advertido, salvo transgressões 

que impliquem em prejuízo na segurança ou benefícios para o competidor 

direto ou indireto durante a realização das provas. 

O competidor poderá ser penalizado de acordo com a gravidade da ação 

ou omissão em até 50 pontos por transgressão na pontuação total, tendo como 

penalização máxima a desclassificação.  

 

RECURSOS  

 

Os recursos deverão ser impetrados junto à Comissão Organizadora até 

01 (uma) hora após a passagem do competidor pela pista.  

Os recursos inerentes a participação, sorteio, critérios técnicos e outros 

de impetração cabível antes da competição, devem ser impetrados junto à 

Comissão Organizadora do momento em que o competidor ou quem lhe fizer 

as vezes sentir-se lesado até o limite de 48 (quarenta e oito) horas antes do 

início da competição a ser entregue  na Sede da Corregedoria da PMSE.  

Os recursos serão recebidos pela Comissão Organizadora a qual 

designará um membro da organização para análise e reconhecimento do 

mesmo. Em sendo reconhecido o recurso será levado à análise, discussão e 

votação do colegiado da Comissão Organizadora, cuja decisão será prolatada 

por unanimidade (maioria simples). 

 O momento e tempo decorrente de análise, discussão e votação dos 

recursos estará adstrito ao juízo de reconhecimento do recurso por parte do 
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membro da organização que o analisará inicialmente, considerados os critérios 

de urgência, necessidade, conveniência e oportunidade. 

 Os recursos poderão ser redigidos a próprio punho ou digitado pelo 

interessado, em papel ofício, sulfite, almaço ou similar (desde que 

apresentável), devendo conter o nome, RG, posto ou graduação do 

interessado, qualificação, lotação, descrição dos fatos, fundamentação e do 

pedido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido às condições do local da prova, o evento será realizado em 

qualquer condição de tempo. 

 Para execução das pistas, não serão permitidos meios auxiliares do tipo 

lunetas, mira laser, binóculos, etc. 

Atrasos não serão admitidos, estes acarretarão na eliminação do competidor. 

Os competidores deverão estar a postos, para quando chamados a fim de 

realizar a prova. A não presença acarreta em prejuízos para equipe na 

competição. 

 Haverá um local próprio para descarregar as armas antes da competição, 

manutenção e limpeza, sendo que os carregadores deverão 

estar desmuniciados e tal local será denominado e identificado de ÁREA 

DESEGURANÇA; 

Os casos omissos serão avaliados pelos árbitros e pela Comissão 

Organizadora. 

 

 

Edmilson Ferreira de Lima Junior – 1º Ten QOPM 

Presidente da Comissão Organizadora  

da modalidade de “Tiro Policial” 

 

 


