
RAM CLUBE de SILHUETAS 
METÁLICAS 

REGULAMENTO 

1. Modalidade – Bench Rest Extremo 

Essa modalidade desenvolvida para o tiro com armas de pressão em seus 

variados calibres e armas de fogo nos calibres de fogo circular exclusivamente. 

Citamos como exemplo o .17 HMR, o 22 Magnum, o 22LR (long rifle), o 22L 

(long) ou ainda o 22 short. Para efeito desse regulamento será denominada BR 

EXTREMO. 

2. Armas 

2.1 Enquadramento - Estarão enquadradas na modalidade, qualquer arma 

longa de pressão e de fogo circular. 

2.2 Calibres – Serão aceitos todos os calibres para armas de pressão e apenas 

os de fogo circular para armas de fogo.  

3. Categorias 

Serão quatro, à saber: 

3.1 PCP Carabinas que operam com sistema de ar ou gás armazenado. O sistema de 

funcionamento poderá ser o de repetição ou semiautomático. Será permitido o uso de 

carregadores.  

3.2 MOLA - Carabinas que operam com sistema de pistão, mola ou mola a gás (gás 

ram). Poderão ser do sistema de “quebrar o cano” (break barrel) ou cano fixo, cujos 

calibres sejam iguais ou menores que 6,0mm (seis milímetros). 

3.3.1 Small Bore Production (Small Bore P – miras óticas até 12X) 
Carabinas que operam com sistema de repetição, monotiro ou semiautomático. Cujos 

calibres sejam de fogo circular. Será permitido o uso de carregadores.  

3.3.2 Small Bore Unlimited (Small Bore U – miras óticas acima de 12X) 
Carabinas que operam com sistema de repetição, monotiro ou semiautomático. Cujos 

calibres sejam de fogo circular. Será permitido o uso de carregadores.  

 

 



4. Documentação 

As armas de fogo, deverão ter a apresentação de documentação em dia (CRAF e GTE) 

e os atiradores o respectivo CR dentro da validade ou o protocolo de revalidação dos 

mesmos. 

5. Miras 

O uso de miras é livre nas 4(quatro) categorias do presente regulamento, no 

que tange a armas de pressão. 

Na categoria 3.3.1 Small bore P – a mira ótica deverá possuir no máximo 12 

aumentos, não importando o tamanho da objetiva.  

Na categoria 3.3.2 Small bore U – a mira ótica deverá possuir aumentos acima 

de 12 vezes, não importando o tamanho da objetiva.  

 

6. Competição – alvo, distância, apoios e procedimentos. 

6.1 Alvo – O alvo será o do fabricante LCL modelo 08B (www.alvos.com.br) 

6.2 Distância – A distância será única para todas as quatro categorias e de 
50m (cinquenta metros).  

6.3 Posição de tiro – Os tiros serão disparados na posição sentado e em 

mesas específicas (bancadas rígidas), fornecidas pela direção de prova e iguais 

a todos atiradores. A direção de prova fornecerá banquetas acopladas à mesa 

ou separadas, contudo será permitido ao atirador levar sua própria banqueta. 

6.4 Apoios – A armas poderá estar apoiada na parte dianteira e traseira. Os 

apoios dianteiros podem manter contato com a parte do fuste (forend) da 

carabina em frente do protetor do gatilho (guarda mato – trigger guard). Os 

apoios traseiros podem suportar a parte traseira das carabinas. Os apoios 

dianteiros e traseiros não podem ser conectados um ao outro e os apoios não 

podem ser fixados à bancada ou ao rifle de maneira nenhuma. Sistemas 

mecânicos de “retorno ao ponto exato de disparo” (rail gun) não serão 
permitidos. Um bipé unido ao rifle é permitido, desde que não esteja de 

nenhuma maneira fixada à bancada, e seu peso será incluído ao do rifle. 

6.5 Tempo de prova – A duração da competição será de 20min (vinte 

minutos). Nesse tempo está incluso número livre de disparos em alvos de 

ensaio e 25 (vinte e cinco tiros) de competição. 

6.6 Bandeiras indicatórias de direção de vento – será permitido o uso 

deste tipo de equipamento que, conforme vontade própria deverá ser levado 



pelo atirador. As bandeiras somente poderão ser retiradas durante o intervalo 

para a troca de alvos. 

6.7 Observador (Spotter) – não será permitido o auxílio de observador. 

 

7. Classificação, Desempate e Premiação. 

Os atiradores, em cada uma das categorias, serão classificados por ordem 

decrescente de pontuação. Havendo empate em número de pontos, vencerá o 

que possuir maior número de X, sequencialmente de 10 (dez), 9(nove) e assim 

por diante, persistindo empate valerá o critério de primeiro erro (first miss), 

qual seja, dentro da sequência de alvos, começando pela primeira linha da 

esquerda para a direita, perderá o atirador que primeiro fizer pontuação 

inferior. Ainda persistindo empate, os dois competidores ocuparão a mesma 

classificação e consequente premiação. 

Serão premiados os 3(três) primeiros colocados em cada categoria. 

8. Apuração e Recurso 

8.1 – A aferição dos alvos das armas de pressão em calibre 4,5 e 5,5 e as 

armas de fogo em calibre 22 fogo circular, dar-se-á com calibrador em calibre 

5,5.  Demais calibres usarão calibrador específico a este. 

8.2 - Se o furo do disparo tocar na borda do anel de maior valor, a contagem 

mais elevada será concedida. Os rasgos no papel não são contados, somente a 

parte do furo do tamanho do projétil. 

 
8.3 – Os alvos ficarão expostos, em local designado, por no mínimo 40min. 

(quarenta minutos) para verificação dos competidores. Havendo divergência, 

durante o tempo de exposição caberá recurso que, deverá ser efetuado na 

secretaria de prova, por escrito e em formulário específico (fornecido pela 

direção da competição). Recursos para alvo próprio, terá valor de igual ao de 

1(uma) inscrição, recurso direcionado a alvo de outro atirador, terá valor igual a 

5(cinco) inscrições. Caso o recurso dê provimento ao clamo do atirador, o valor 

será integralmente devolvido. 

 

9. Comandos de prova 

9.1 Início – Para o início das séries de tiro haverão os comandos:  

                    1. Atiradores a seus postos 



                    2. Carregar 

                    3. Fogo  

9.2 Término – Para o término da série haverá comando único de Cessar 
Fogo. Ao ouvir esse comando deverá o atirador imediatamente, colocar sua 

arma em situação de segurança, com cano voltado ao parabalas e 

descarregada.  

 

 

10. Segurança    

10.1 – Transporte – Nas instalações do Ram Clube de Silhuetas Metálicas as 

armas deverão ser transportadas descarregadas, de maneira segura e que 

indique tal fato. 

10.1.1 – Maneiras de transporte – Nas respectivas capas ou caixas 
adequadas e/ou específicas para tal. Quando fora das capas e/ou caixas, as 

armas PCP deverão estar sem carregador (as que possuírem esse item) e com 

tubete plástico de segurança introduzido no cano. As armas de mola de 

“quebrar o cano” deverão ter o cano levemente abaixado (sem armar) e com o 

tubete plástico de segurança introduzido no cano. Armas de mola de cano fixo 

deverão ter a alavanca de acionamento levemente abaixada (sem armar) e se 

possível com o tubete plástico de segurança introduzido no cano. As armas de 

fogo deverão estar com o ferrolho aberto e as monotiro de quebrar o cano com 

este levemente abaixado, em ambos os casos com tubete plástico de segurança 

introduzido no cano.  

10.2 – Carregamento para disparo – As armas somente poderão ser 

carregadas no posto de tiro e após o comando de carregar, indicado pela 
mesa de comando. Em nenhuma outra situação qualquer arma poderá estar 

carregada.   

10.3 – Individual - USO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTETOR 
AURICULAR É INDISPENSÁVEL E OBRIGATÓRIO.    

11. Disposições Gerais 

Os casos omissos ao presente regulamento serão decididos e determinados 

pela comissão diretiva designada pela diretoria executiva do Ram Clube de 

Silhuetas Metálicas.   

            



                            


