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REGULAMENTO - TORNEIO DE TIRO 

FEMININO/ACADEPOL 

 

 

 

1. Armas: Serão permitidas: Pistola e Revólver da carga da 

polícia.  

 

2. Alvos: Os alvos estarão na distância de 07 (sete) metros, 

onde será colocada uma folha A3 (29,7 cm X 42 cm) com 

raios de pontuação que variam de 01 até 10 pontos.  

 

3. Tempo Pistola: O tempo da prova será de 01 (um) minuto 

onde serão efetuados 10 disparos nos alvos.  

 

4. Tempo Revólver: O tempo da prova será de 01 (um) minuto, 

dividido em 02 (duas) séries de 30 (trinta) segundos para 

realização de 05 (cinco) disparos, totalizando os 10 (dez) 

disparos nos alvos.  

 

5. Pontuação: Cada alvo contém 10 círculos cuja pontuação vai 

de 01 até 10 pontos. Disparos que toquem as linhas 

divisórias de pontuação serão contados pela maior 

pontuação. Conta-se apenas o diâmetro do projétil, rasgos 

no papel não são válidos. Qualquer disparo efetuado após o 

término será contato como excedente, e ocorrerá a 

anulação do impacto de maior valor.  



 

 
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL 

ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DELEGADO 
JÚLIO CESAR DA FONTE NOGUEIRA - 

ACADEPOL 
GABINETE 

 

 

 

6. Critério de desempate: Em caso de empate entre 

competidoras que estiverem nas 03 (três) primeiras 

colocações, estas realizarão nova prova com os mesmos 

critérios acima descritos, até que ocorra o desempate. 

 

7. Comandos: A diretora de prova chamará as competidoras 05 

minutos antes do início da prova, para que tenham tempo 

de acomodar os equipamentos e se posicionarem para o 

início da prova.  

 

8. Pistola: Trinta segundos antes do início da prova dará o 

comando “carregar e alimentar”, momento em que as armas 

poderão ser carregadas e alimentadas.  

 

9. Revólver: Trinta segundos antes do início da prova dará o 

comando “municiar e alimentar”, momento em que as 

armas poderão ser municiadas e alimentadas.  

 

10. Dinâmica da competição: O início da prova se dará ao 

silvo do APITO ou ao som do comando “FOGO”. Faltando 15 

segundos para o término, o diretor de prova anunciará o 

tempo restante. O término do tempo se dará através de 

novo silvo do APITO ou da palavra “CESSAR”.  

 

11. Segurança:  Todas as presentes são responsáveis por 

tomar medidas seguras no decorrer da competição. As 

armas deverão ser transportadas descarregadas, com o 

tambor ou ferrolho das armas abertos. Uso obrigatório de 

óculos, abafadores e coletes balísticos. As pistolas e os 
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revolveres só deverão ser municiados após o comando do 

diretor de prova. Ao término da prova deverá ser realizada a 

inspeção de segurança. Qualquer atitude considerada 

insegura e que coloque em risco qualquer um dos presentes 

poderá desclassificar a atleta responsável. Se a referida 

atitude for de uma pessoa que não esteja participando da 

competição, a mesma será convidada a se retirar. 

 

 

12. Objetivo: O objetivo da competidora é acertar o maior 

número possível no centro do alvo, no tempo de 01 (um) 

minuto para pistola e revólver. 

 

13. Premiação: Serão premiadas as 03 (três) primeiras 

colocadas nas categorias de revolver e as 03 (três) primeiras 

colocadas nas categorias de pistola com respectivamente 

troféu (1º lugar) e medalhas de prata e bronze (2º e 3º 

lugares). 

 

 

OBS: As participantes deverão levar ao local do torneio 

seus materiais de segurança pessoal (óculos, abafadores e 

coletes balísticos). 

 

 

 


