NORMAS GERAIS PARA AS PROVAS ON-LINE 2017

1-Finalidade

Estabelecer normas para os eventos nacionais ON-LINE da CBTP na modalidade
de Desafio do aço, NRA Rápido, Saque Rápido e Tiro Rápido de Precisão (TRP), SR
Indoor e IPSC (ICS).

2-Objetivo

2.1 Incentivar a prática de tiro nas modalidades de Desafio do Aço, NRA Rápido,
Saque Rápido e Tiro Rápido de Precisão (TRP), SR Indoor e IPSC (ICS), em âmbito
nacional, através de competições realizadas pelo sistema do Provas ON-LINE, com
a unificação dos resultados;
2.3 Reduzir custos com deslocamentos, hospedagem e alimentação, facilitando a
participação de atletas que competem na sua própria cidade ou proximidades e
tendo seus resultados comparados a nível nacional;
2.3 Estimular a prática do Tiro nas modalidades de Desafio do Aço, NRA Rápido,
Saque Rápido e Tiro Rápido de Precisão (TRP) e IPSC (ICS), visando a captação
de novos praticantes e promovendo a evolução de talentos.

3 Definições
3.1 Provas ON-LINE

A Prova ON-LINE é um sistema usado pela CBTP para permitir competições entre
atletas de todo o Brasil, sem que haja necessidade de longas viagens e altos
custos. Tudo isso é possível com a realização nas mesmas datas e nas sedes
virtuais homologadas das Modalidades de Desafio do Aço, NRA Rápido, Saque
Rápido e Tiro Rápido de Precisão (TRP) que são provas realizadas com padrão
único e pré-determinado por seus regulamentos específicos e que terão seus
resultados unificados de um sistema integrado a um banco de dados, que funciona
na Internet.
A partir da implantação das Provas ON-LINE, os atletas podem participar em vários
locais diferentes (chamados de sedes virtuais) e seus resultados apurados
centralizadamente em uma só competição. Os resultados de cada local de
competição serão remetidos à Diretoria de Provas ON-LINE e/ou a CBTP, pelo
Range Master Virtual ou Math Director local e poderão ser acessados por todos, no
site da Confederação, já devidamente apurados e classificados em suas Divisões
e Categorias.

3.2 Sede Virtual/Local

Local onde será realizado um evento do calendário da CBTP, podendo haver mais
de um local por Região/Estado.

3.3 Range Master /Local

Membro da CBTP, colaborador e presente durante todo o evento oficial da CBTP,
responsável pela lisura dos procedimentos relativos à aplicação das regras durante
a realização das provas e apuração e divulgação dos resultados. A relação
completa está publicada no site da CBTP. A Confederação poderá, a qualquer
tempo, designar ou substituir Range Máster Local para os locais de prova.

3.4 Diretor Local (Math Director)

Membro da CBTP, colaborador, presente durante todo o evento oficial da CBTP,
responsável local pelo preparo, instalações, material e pessoal de apoio ao evento.
Trabalha junto e colabora com o Range Master Local pela lisura dos procedimentos
relativos à aplicação das regras durante a realização das provas e apuração,
remessa dos dos resultados à CBTP/Diretoria ON-LINE.

3.5 Árbitro Local

Membro da CBTP com título de Árbitro Nacional (NROI) em dia com suas
obrigações. A relação completa está publicada no site da CBTP. A Confederação
poderá, a qualquer tempo, designar ou substituir Range Officer Local para os
locais de prova.

3.6 Provas a realizar

Desafio do Aço, NRA Rápido, Saque Rápido e Tiro Rápido de Precisão. Todas ou
qualquer combinação delas.

3.7 Divisões e Categorias

Todas as provas serão disputadas de forma específica para atletas masculinos e
femininos, classificados nas Divisões, de acordo com a o equipamento que usa e
critérios determinados nos regulamentos específicos de cada Modalidade e nas
Categorias de acordo com a idade que tenha no primeiro dia competição de cada
Modalidade e de acordo com os critérios estabelecidos nos regulamentos
específicos de cada Modalidade.

3.8 Certificados

Documento emitido pela CBTP que pode ser impresso eletronicamente no site
www.cbtp.org.br e que atesta a colocação individual de um atleta em uma
determinada prova ou em determinado evento ou campeonato.
Os certificados possuem autenticação eletrônica que permite sua validação a
qualquer momento, através da digitação do código único fornecido na ocasião de
sua impressão.

4 Desenvolvimento

Campeonato Brasileiro ON-LINE de Desafio do Aço/ NRA Rápido / TRP / Saque
Rápido / IPSC ICS, transcorre pelo sistema usual como uma Prova Nacional, mas
em várias localidades ao mesmo tempo (data) e observando o calendário
estabelecido pela CBTP. O sistema de Provas ON-LINE observa o calendário a ser
estabelecido pela CBTP em Assembleia Geral.

4.1 Etapas

Ocorrerão durante o ano, sempre organizadas em diversos locais virtuais. Cada
atleta poderá escolher o local onde realizará suas provas em cada etapa.

4.2 Classificação
Ocorrerá de forma individual, após apurados os resultados de todas as sedes
virtuais, considerando-se para cada prova, as suas divisões e categorias, nos
casos em que se aplica.

5 Provas

Ocorrerá pelos critérios de cada Modalidade já previstos em regulamento
específico.

5.1 Premiação
5.1.1 Local

Toda a premiação (medalha, troféus, certificados etc.), se houver, será de
responsabilidade dos organizadores locais. Serão obrigatoriamente premiados os
atletas classificados até o terceiro lugar em cada prova. A Premiação por categoria
ocorrerá segundo critério do organizador local.
Em todos os locais, será responsabilidade do Range Máster Local cuidar para que
a premiação ocorra dentro dos padrões da CBTP. Toda premiação deverá ocorrer
até 1 hora após a divulgação do resultado de cada prova.

5.1.2 Nacional

Haverá premiação nacional que será de responsabilidade da CBTP. Serão
obrigatoriamente premiados os atletas classificados até o terceiro lugar em cada
Modalidade. A Premiação por categoria ocorrerá segundo critério da CBTP como
ocorre no IPSC Armas Curtas durante a Etapa Presencial.
Haverá confecção de certificados das Etapas que poderão emitidos no site
da CBTP e constarão da colocação individual de cada atleta.

5.1.2.1

A classificação do Ranking Nacional ON-LINE levará em conta o resultado
de cada Etapa ON-LINE + a Etapa Presencial, ou seja, serão apuradas as
pontuações atingidas em cada local, sendo obrigatório um descarte de uma das
etapas ON-LINE, e as demais somarão uma única classificação nacional.

5.1.2.2

5.2 Definição dos Campeões (encerramento do campeonato).
5.2.1 Classificação Individual

Será obtida pela soma dos resultados em todas as etapas de uma determinada
Modalidade, sendo descartado uma das etapas ON-LINE.
Para efeito de premiação Final Individual do Atleta, o resultado considerado será
o da apuração final do Campeonato Brasileiro ON-LINE + a apuração da Etapa
Presencial, ou seja, o produto encontrado pela soma dos resultados das etapas
ON-LINE + a etapa Presencial do campeonato, com um descarte de uma das
etapas ON-LINE.

5.2.2 Desempate
Sempre será usado os critérios de cada Modalidade previstos em regulamento
especifico.

5.3 Premiação (conforme critérios da CBTP)

5.3.1.Individual
Medalhas para os atletas 3 primeiros lugares, por Modalidade, no Overall e por
categoria.

5.4 Regularização de atleta

O Atleta deverá estar cadastrado e em dia com suas obrigações perante a CBTP e
com a federação de vinculação. Em caso contrário não será permitida a sua
participação nos eventos da CBTP.

5.5 Inscrições

Todos os atletas devem realizar suas inscrições pelo sistema ON-LINE da CBTP,
quando serão cobradas as tarifas das entidades (Clube, Federação e CBTP)
conforme explícito na tabela a ser publicada no Programa da Etapa. O valor será
pago via boleto bancário, bem como também poderá ser pago no local de prova
no dia do evento, acrescido de 25%. A aceitação de novas inscrições no local de
prova ficará a critério dos organizadores locais, desde que seja informado
previamente a CBTP para que conste do Programa da Etapa.
O Atleta poderá realizar uma participação por Divisão em cada Modalidade em
cada prova na mesma etapa, sem limite de participações, porem respeitando os
regulamentos de cada modalidade.

5.6 Restituição de inscrição

O valor da inscrição paga a CBTP para Prova ON-LINE não será restituído a não
ser quando a prova for cancelada pelo Organizador. Não haverá compensação em
provas futuras.
6 Definição dos Organizadores

6.1 Escolha dos Locais das Provas

A Federação ou Clube que desejar ser Organizador de Provas ON-LINE deverá
estar cadastrado e em dia com Confederação e fazer-se presente na AG que define
o Calendário anual da CBTP. Após ter sua (s) etapa (s) aprovada (s) em AG deve
enviar e-mail específico à Diretoria ON-LINE, com a relação dos eventos do
Calendário que realizará durante o ano. A CBTP fará a distribuição das datas de
cada Etapa e pode aceitar adesão de novas Sedes, caso seja de interesse e já não
tenham feito essa adesão em AG.

6.2 Aprovação e Manutenção

O Organizador deverá atender aos seguintes requisitos mínimos para realização
de uma etapa do Provas ON-LINE, sob risco de não serem computados os
resultados das provas realizadas no local:

6.3 Presença de um Range Master no Local designado. Todos os custos com o
Range Master Local designado serão do Organizador. A listagem de Range
Masters, árbitros nacionais e internacionais, do quadro de arbitragem está
publicada no site da CBTP.

6.4 Mínimo de um árbitro local, membro da CBTP/NROI e em dia com suas

obrigações, para cada prova realizada. O árbitro pode participar como atirador da
prova se estiverem presentes mais de um arbitro CBTP/NROI na prova, caso
contrário, ele não poderá atirar.

6.5 Uma pessoa para enviar/lançar os resultados da Prova ON-LINE, logo que
forem apurados os resultados.

6.6 Disponibilidade dos equipamentos mínimos de cada Modalidade no local de
competição. Vide regulamento de cada Modalidade.

6.7 Disponibilidade de linhas de tiro dentro das especificações técnicas, aprovados
e homologados pelo Exército Brasileiro e pela CBTP.

6.8 Alvos

Só poderão ser utilizados alvos homologados pela CBTP.
7 Recordes Brasileiros
Os recordes brasileiros serão válidos se igualados ou superados nas seguintes
competições:

7.1 Campeonatos Brasileiros (presencial) de Desafio do Aço (Steel Challenge), de
NRA, De Saque Rápido e/ou de TRP.

8 Documentação de Competição
O Organizador, através do Range Master Local, deverá enviar por e-mail, à
Diretoria ON-LINE, para conferência e arquivamento, um Relatório onde constará
os Incidentes, caso ocorram, onde quaisquer problemas operacionais ou protestos
devem ser registrados. Relação dos Range Officers da Prova.
É dever do Range Master Local e do organizador local, no caso de ocorrência de
protestos, reter os alvos do(s) atleta(s) envolvido(s) para remessa à Diretoria ONLINE ou a CBTP, para análise e homologação da decisão, caso seja solicitado.

8.1 Lançamento dos Resultados

É dever do Range Master Local e do organizador local a apuração dos resultados
que deverão ser realizados nas planilhas próprias de cada Modalidade e
fornecidos pela Diretoria ON-LINE ou pelo PractiScore para a modalidade de
Desafio do Aço (Steel Challenge) e enviados/lançados até as 18:00h do último dia
de realização das mesmas, obedecido o horário de Brasília, a partir do qual o
sistema será bloqueado não aceitando mais lançamentos.

8.2 O Match Director e/ou Range Master devem providenciar uma cópia em formato
PDF das súmulas assinadas pelo Range Officer e Competidor dos 10 primeiros
colocados locais de cada modalidade e enviar para a NROI/CBTP
nroi.bra@gmail.com conjuntamente com as planilhas e resultados da sua etapa.
Sem este arquivo os resultados não serão considerados ou publicados. Não há
exceção. Está isento dessa cláusula os resultados enviados pelo PractiScore.

8.3 Caso seja utilizado o PractiScore pela sede virtual o Member # deve ser

obrigatoriamente o número CBTP do competidor ou programa oferecido pela CBTP.

8.4 As sedes que irão utilizar o PractiScore deveram avisar a CBTP/NROI que
iremos enviar a prova já montada para o PractiScore, a sede só deverá entrar com
o competidor garantindo que o Member # seja o número CBTP.
9 Equipamento Mínimo para Locais de Competição

9.1 Um computador com acesso à Intranet via banda larga no local da competição,
com visibilidade para todos os participantes do evento;

9.2 Árbitros da CBTP/NROI em dia com suas obrigações e que constem da relação
de Árbitros no site da CBTP;

9.3 Alvos dentro das especificações das Modalidades e aprovados pela CBTP;
Obs.: Não serão aceitos locais de competição que não atendam rigorosamente aos
itens acima e, em caso de descumprimento, o local será retirado da realização do
sistema de provas ON-LINE e somente poderá retornar quando cumprir estas
condições e forem liberados pela Diretoria ON-LINE e/ou Diretoria da CBTP.
10 Programação dos Locais de Competição
O Organizador Local poderá solicitar o(s) dia(s) em que pretende realizar
determinada prova dentro dos dias disponibilizados e aprovados na AGO como
Programa de Etapas ON-LINE .
11 Particularidades das Provas

11.1 Normas Disciplinares as constantes nos regulamentos de cada modalidade
acrescidos de:

11.1.1 É proibido fumar na linha de tiro.
11.1.2 O Atirador ao se dirigir ao Range Master Local ou Math Director da Etapa
deverá fazê-lo de maneira a não atrapalhar os demais atiradores e de forma
educada.

11.1.3 No caso de infração ao presente Regulamento serão aplicadas as seguintes
penalidades disciplinares
•Advertência Verbal.
• •Desqualificação.

12.Disposições Gerais
12.1 Todos os expedientes e/ou equipamentos que possam vir a facilitar o tiro,
mesmo que não mencionados, ou ainda, contrariem o espírito das regras das
modalidades, são proibidos respeitando as regras de cada modalidade.

12.2 Os Range Officers e o Range Master Local da Prova poderão, a qualquer

momento, examinar o equipamento do atirador e reclassificá-lo em outra Divisão
ou impugnar os resultados caso o julgue em desacordo com as normas
estabelecidas das Modalidades.

12.3 Os casos omissos, caso ocorram, serão resolvidos em primeira instância pelo
Range Master Local e Math Director da Prova e em segunda instância pela
Comissão Técnica da CBTP/NROI.

12.4 Todos os chefes de equipes e atiradores deverão ter conhecimento das regras
e cuidar para que elas sejam cumpridas.

12.5 Não é permitido nenhum tipo de auxílio ao atirador quando no posto de tiro.

Caso necessite assistência, deverá solicitar ao Range Officer ou Range Master Local
e solicitar autorização para dirigir-se ao seu técnico ou chefe de equipe fora do
posto de tiro.

12.6 Será aceito recurso quanto ao resultado até um prazo de 30 (trinta) minutos

após a divulgação dos mesmos. Para interpor recurso, o interessado deverá pagar
uma taxa equivalente a duas vezes (2X) o valor de uma inscrição de prova. Caso
o recurso seja deferido o valor cobrado será devolvido.

12.7 Por medida de segurança, é obrigatório para realização destas provas o uso
de protetor auricular e óculos de proteção. Óculos de grau e similares (óculos de
tiro) poderão ser utilizados desde que possuam as lentes esquerda e direta.

12.8 As armas só poderão ser municiadas e/ou manobradas de acordo com as

regras de cada modalidade.
12.9 Desacato ao Range Officer e/ou Range Master e/ou Math Director da prova
enseja desclassificação imediata da prova na etapa em competição, invalidando
inclusive outros possíveis resultados já conseguidos na mesma Modalidade para
esta prova.

12.10 É terminantemente proibido o porte de arma municiada em qualquer área,
fora da linha de tiro.

12.11 Os organizadores de Etapa Virtual e Presencial, ao solicitarem sediar uma

etapa, estão de acordo com essas regras e tem ciência que o descumprimento
retirará a o local virtual da prova dos resultados gerais de todos seus atletas da
etapa

12.12 Casos omissos

Os casos omissos e eventuais divergências caso ocorram, serão resolvidos em
primeira instância pelo Range Master que trabalha em acordo com o Math Director
e Range Officers conforme for o caso e, se necessário, em segunda instância pela
Comissão Técnica CBTP/NROI e Diretoria de Provas ON-LINE.

13 Comissões
13.1 Comissão Técnica da

CBTP Presidente da CBTP
Diretor Regional IPSC
Diretor de Arbitragem
Diretor Desafio do Aço, NRA, SR e
TRP Diretor de Provas ON-LINE

13.2 Comissão de Arbitragem

Presidente CBTP / Diretor Regional IPSC
Diretor de Arbitragem CBTP/NROIBR Comitê Técnico NROI-BR
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