Evento

Pistola de Ar
10m
Pistola 50m

Pistola Tiro
Rápido

Pistola 25m

Pistola Fogo
Central 25m

Pistola
Standard 25m

EVE NTOS DE PISTOLA
Homens /
Damas

Homens
Damas

Homens

Homens

Total de
Tiros

8.11

40
60

60

60

Total de tiros
por alvo de
competição
(papel)

Total de
Alvos de
Ensaio
(papel)

1

4

5

1

2

Homens

Homens

Ilimitado durante o
Tempo de
Preparação e
Ensaio
Ilimitado durante o
Tempo de
Preparação e
Ensaio

Apuração e
Obrear os Alvos
de Papel

No Escritório de
Classificação

No Escritório de
Classificação

5

Alvos novos para
cada atleta para
cada estágio
(5+30 tiros )

Damas

Quantidade de
Tiros de Ensaio

1 série de 5 tiros
em cada estágio

Após cada série de
5 tiros

60

60

60

15
Novos Alvos
depois de 15
tiros de
Competição
em Precisão e
no estágio
Rápido

1

Uma (1) série de 5
tiros em cada
estágio

1 série 5 tiros em
150 segundos

Depois de cada
série de ensaio e
cada série de cinco
(5) tiros

Tempo Limite

1hora, 15min
50min

Tempo de
Preparação e
Ensaio

15 Minutos

1 hora e 30m ou 60m. se o
EST não for usado

1 hora e 30m
1 hora e 40min se não
houver EST disponível

15 Minutos

2 estágios de 30 tiros
Duas séries de cinco
tiros, em 8, 6 e 4
segundos

3 minutos
Preparação

Estágio de Precisão 30
tiros de 6 séries em 5
tiros em 5 min.
Estágio de Tiro Rápido
30 tiros de 6 séries de
5 tiros no estágio de
tiro rápido

Estágio de
Precisão:
5 minutos de
Preparação

Estágio de Tiro
Rápido:
3 Minutos de
Preparação

8.12

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DA PISTOLA

Tipo de Pistola

1) Peso da Pistola
2) Peso do Gatilho

Caixa de
medidas (mm)

Comprimento do Cano
Distância entre miras

Pistola de Ar 10m

1) 1500 g. max
2) 500 g min

420 X 200 X
50

Apena o tamanho da
caixa

Veja abaixo

1) Sem restrições
2) Sem restrições

Sem restrições

Pistola 50m

Sem restrições
Sem restrições

Cabos especiais
são permitidos

Pistola fogo
circular 25m

1) 1400 g Max
2) 1000 g min

Max. 153 mm
Ma. 220 mm

Veja abaixo

Cabo

Outras especificações
Só pode ser carregada com um projétil.
Cano removível e extensores de cano
perfurado ???? são permitidos
Só pode ser carregada co um (1) cartucho.
É permitido que a mão seja envolvida,
desde que não cubra o pulso.

Compensadores, freio de boca, cano
perfurado ou qualquer dispositivo que
Pistola fogo
1) 1400 g Max
funcione de forma similar não são
permitidos
Central 25m
2) 1400 g min
a) Cabo da Pistola de Ar 10m: Nenhuma parte do cabo, moldura ou acessórios podem tocar parte alguma do pulso. O bordo de apoio da parte inferior
da mão deve ser projetada num ângulo nunca menor que 90 graus com o cabo. Isso se aplica para o bordo anterior e posterior do cabo, assim
como também para o lateral. Não é permitido qualquer curvatura para cima, desse bordo e/ou do apoio do dedão e/ou uma curvatura para baixo ,
do lado oposto do dedão. O apoio do dedão deve permitir um movimento livre do dedão para cima. O cabo não deve envolver a mão. São
permitidas as superfícies curvas no cabo ou moldura, incluindo o bordo e/ou apoio do dedão, no sentido longitudinal da pistola.
b) Cabo da Pistola 25m: Nota a) aplica-se. Adicionalmente, a parte posterior da armação ou cabo que apoia sobre a mão entre o dedão e o indicador,
na deve ser mais longo que 30 mm a partir do ponto onde o cabo primeiro toca o topo da mão até a parte mais profunda do cabo. A parte
posterior do cabo deve ser cortado de tal forma que o seu ângulo para cima a partir daquele ponto não seja menos do que 45 graus.
c) O peso da pistola deve ser medida com todos os acessórios, incluindo contra pesos e carregador descarregado.
d) Caixa de Medição: A pistola deve ser medida com todos acessórios (se uma Pistola de Ar que usa carregador, ela deve ser medida sem o
carregador). Será aceita uma tolerância de fabricação da caixa retangular de medição de, 0.0 mm a + 1.0 mm em cada direção.
300 X 150 X 50

