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ON FIRE TOURNAMENT 

VISÃO GERAL  

Prática: ESPORTE DO TIRO – CARABINAS DE PRESSÃO 

Nome do Torneio ON FIRE TOURNAMENT 

Organizadores do 
evento 

ON FIRE CORPORATION 

OBJETIVO  

 

Trazer a experiência de competição aos amantes do Tiro Esportivo, proporcionando um momento 
único a todos os participantes e acompanhantes. 

BENEFÍCIOS DO TIRO ESPORTIVO  

 

O esporte do tiro proporciona diversos benefícios à saúde dos praticantes: 

• Saúde Mental:  

 Capacidade de Foco, concentração e autocontrole 

• Saúde Física:  

Esporte de postura e que trabalha a parte muscular do braço. 

Contribui para fortificar o coração e pulmões, proporcionando uma melhor nutrição do 
oxigênio, fazendo com que o atirador prolongue suas pausas respiratórias de 8 a 12 segundos. 

• Coordenação Motora e Equilíbrio:  

Por necessitar deixar a arma estabilizada, acaba exigindo um equilíbrio corporal e resistência, 
deixando os braços mais firmes. 

 

POR QUE DEVO PARTICIPAR DO EVENTO?  

Você, amante do esporte do tiro, não pode ficar de fora deste torneio interclubes que será realizado 
na cidade de São Paulo.  

Surgindo como uma alternativa diferente de lazer, a ON FIRE TOURNAMENT coloca à prova a técnica 
e habilidade dos atiradores amadores e também os profissionais, proporcionando uma competição 
com alta performance, premiações aos participantes melhores ranqueados e sorteios de brindes aos 
competidores. 

Além do torneio de tiro esportivo On Fire, o evento possui outras atrações como dardo, desafio de 
tiro ao alvo e o torneio The Best Of Us que poderá ser disputado entre um grupo de amigos de no 
mínimo 6 pessoas, de forma paralela, utilizando os mesmos disparos do On Fire Tournament,  
proporcionando muito divertimento a você e toda sua família. 
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Proporcionar aos competidores o âmbito do espírito competitivo no esporte é um dos nossos 
principais ideais, desde o ensinamento dos pais aos filhos, seguido da superação do atleta até a 
glorificação. Resultando em um dos valores imprescindíveis na vida das pessoas. 

 

REGULAMENTO PRÉVIO  

COMO PARTICIPAR 

Para se inscrever, basta acessar o site www.sympla.com.br/onfiretournament e escolher o local 
desejado. Há a opção de pagamento antecipado (boleto, cartão de crédito e débito) e/ou no dia da 
competição. Segue descrito abaixo os valores das inscrições: 

 

Categoria Cavalheiro:  

Online: R$50,00 (Cinquenta Reais) - Presencial: R$60,00 (Sessenta Reais)  

2ª passagem - R$20,00 (Vinte Reais)  

3ª passagem - R$10,00 (Dez Reais) 
 

Categoria Dama:  

Online: R$35,00 (Trinta e Cinco Reais) - Presencial: R$45,00 (Quarenta e Cinco Reais)  

2ª passagem - R$15,00 (Quinze Reais)  

3ª passagem - R$10,00 (Dez Reais) 

 

Categoria Infantil ( 08 a 17 anos):  

Online: R$ 25,00 (Vinte e Cinco reais) – Presencial: R$35,00 (Trinta e Cinco Reais) 

2ª passagem - R$15,00 (Quinze Reais)  

3ª passagem - R$10,00 (Dez Reais) 

 

PREMIAÇÃO 

A premiação será dividida em 3 categorias: 

• Categoria Infantil (Local) - os 3 primeiros colocados de cada local onde está sendo realizado 
o evento, recebem o reconhecimento com medalhas. 
 

• Categoria Cavalheiro (Local) – os 3 primeiros colocados de cada local onde está sendo 
realizado o evento, recebem o reconhecimento com medalhas. 

 

• Categoria Dama (Local) – as 3 primeiras colocadas de cada local onde está sendo realizado o 
evento, recebem o reconhecimento com medalhas. 

 

• Categoria Infantil (Regional) - Campeão regional recebe o reconhecimento com medalha, 
troféu e certificado. 
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• Categoria Cavalheiro (Regional) – Campeão regional recebe o reconhecimento com medalha, 
troféu, certificado, visita às fábricas da CBC e Rifle e uma carabina de pressão Jade mais nitro. 

 

• Categoria Dama (Regional) – Campeã regional recebe o reconhecimento com medalha, 
troféu, certificado, visita às fábricas da CBC e Rifle e uma carabina de pressão Jade mais rosa. 

 

• Categoria Infantil (Municipal) – Campeão municipal recebe reconhecimento com troféu, 
certificado, uma carabina de pressão Jade em nome do responsável e brindes dos 
patrocinadores. 

 

• Categoria Cavalheiro (Municipal) – Campeão municipal recebe reconhecimento com troféu, 
certificado personalizado, uma carabina de pressão Jade Pro Nitro, serviço de despachante 
e brindes dos patrocinadores.  

 

• Categoria Dama (Municipal) – Campeã municipal recebe reconhecimento com troféu, 
certificado personalizado, uma carabina de pressão Jade mais rosa, serviço de despachante 
e brindes dos patrocinadores. 
 

Além das premiações aos melhores colocados, todos os participantes da categoria infantil receberão 
medalhas de honra ao mérito. 

Em cada local haverá sorteio de brindes, podendo, a critério do clube sede, haver sorteio de carabina 
de pressão e/ou outros materiais.  

Para cada inscrição realizada, inclusive a 2ª e 3ª passagens, o competidor receberá um voucher para 
os sorteios, logo, quem realizar mais passagens, terá mais chances de ganhar.  

 

Observações:  
Local = clube onde será realizada a etapa 
Regional = Campeão geral da região Sul, Norte, Leste ou Oeste de São Paulo.  
Municipal = Campeão geral da cidade de São Paulo 
 
O torneio The Best Of Us, premiará com troféu personalizado, os campeões de um grupo com no 
mínimo 6 pessoas que informarem os seus participantes antecipadamente. Caso não seja informado 
de maneira antecipada, o troféu poderá ser adquirido no dia do evento, mediante disponibilidade. 

 

REGULAMENTO DESCRITIVO DA COMPETIÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO  

Nosso torneio será disputado na cidade de São Paulo, sendo que o campeão de cada clube enfrentará 
o(s) campeão(es) dos clubes da mesma região (norte, sul, leste ou oeste). Posteriormente, os 4 
campeões regionais (norte, sul, leste e oeste) se enfrentam na semi-final e apenas os dois melhores 
se classificam para a grande final, conforme abaixo: 
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2. INSCRIÇÃO 
 

As inscrições deverão ser feitas através do site www.sympla.com.br/onfiretournament. 

- Serão permitidas até 03 (três) passagens por pessoa na fase classificatória, mediante pagamento 
das taxas descritas abaixo: 

- Nas demais etapas será realizado somente 01 (uma) passagem por competidor. 

- Será permitida a inscrição até as 23h59 do dia anterior à competição. Após este prazo, deverá entrar 
em contato com a administração, através do telefone/whatsapp (11) 97334-2418 para verificar 
disponibilidade; 

- A inscrição para menores de idade (18 anos) somente será permitida com a autorização prévia 
dos pais ou responsáveis, desde que acompanhados pelos mesmos no dia do evento. 

 
3. DA REALIZAÇÃO 
 
- A competição terá início em 29/09 e término em 30/11. Verifique as datas e os horários das 
etapas classificatórias no site www.sympla.com.br/onfiretournament. 
 
- Apuração dos resultados:  tempo previsto de até 30 min após o término. 
- Sorteio de brindes: tempo previsto de até 30 min após o término; 
- Premiação: tempo previsto de até 15 min após apuração 
 
Obs.: Atenção para o horarío de check-in incluso em seu ingresso. Passado este horário, seu 
ingresso não será mais válido e não será feito o reembolso do valor pago. 

 

Endereços dos locais de prova: 

Zona Sul 

John Lenin Custom - R. Agostinho Gomes, 2308 - Ipiranga, São Paulo - SP 

Clube de Tiro Távola - Av. Industrial Paulista, 515 - Jardim Santa Maria, Embu das Artes - SP 

Clube de Tiro Águia de Haia - Av. Lino de Almeida Pires, 846 - Vila Guarani, São Paulo - SP 

Zona Norte 

Clube de Tiro Competition – R. Dr. Olavo Egídio, 629 - Santana, São Paulo - SP 

CENFA – Rua Dr Cesar Castiglioni Junior, 553 – Casa Verde, São Paulo - SP 

 



Confidencial 

30/07/2019 ON FIRE TOURNAMENT 5 
 

Zona Leste 

Clube e Escola de Tiro 556 - R. Anália Franco, 121 - Vila Reg. Feijó, São Paulo - SP 

Clube de Tiro Shot Brasil - R. Antônio de Barros, 2383 - Vila Carrao, São Paulo - SP 

Cobracom - Rua Orfanato, 1308 - Vila Prudente, São Paulo - SP 

Zona Oeste 

Tiro Esportivo Calibre - Rua Tonelero, 470 - Lapa, São Paulo - SP 
Clube de Tiro Shot Brasil – Vila Leopoldina, São Paulo - SP 
 

DATA E HORÁRIO DA ETAPA REGIONAL E MUNICIPAL (REGIONAL / SEMI-FINAL / FINAL) 

 

LOCAL: A definir, sendo obrigatoriamente em um dos clubes sedes. 

 

DATA: 30/11/2019 

 

- Horário de apresentação: 30 minutos antes do início das provas. (Instruções e normas de 
segurança e apresentação do torneio) 
- Apuração dos resultados:  tempo previsto de até 30 min após o término. 
- Premiação: tempo previsto de até 15 min após apuração 
 
 
4. DAS ARMAS 
 
- Serão permitidas apenas carabinas de ar comprimido da marca CBC, calibre 4,5mm e/ou 5,5mm e 
com o sistema unicamente de alça e massa de mira; 
 
- Na fase classificatória e somente nela, serão disponibilizadas 05 carabinas CBC para a execução da 
prova para quem não possuir o armamento e/ou queira competir com o armamento da organização. 
(- Não forneceremos os chumbinhos nas demais etapas; - Os armamentos estarão à disposição de 
todos os competidores, podendo haver a necessidade de regulagem do sistema de mira, devendo 
ser feita durante o período de ensaio. Sabendo-se desta informação, ressaltamos que não será 
aceito o argumento de irregularidade de mira e instabilidade do tiro, para efeito de desistência) 
 
- Não será permitido o uso de miras telescópicas, ópticas ou eletrônicas. 

 
- Não é permitido o uso de qualquer outro acessório ou dispositivo que aproxime ou distancie o alvo; 
 
- Não serão permitidas armas olímpicas, mesmo que adaptadas, e seus respectivos acessórios. 

 
 
5. DAS MUNIÇÕES 
 
- Serão permitidos apenas chumbinhos da marca Rifle Ammunition. 
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- Todos os chumbinhos utilizados na fase classificatória, serão do modelo Flathead Premium Series 
Medium 7.71gr/0,50g 
 
- Na fase classificatória e somente nela, será disponibilizado 15 chumbinhos por passagem realizada.  
 
- Nas demais fases, será disponilizado somente 10 chumbinhos por passagem, também no modelo 
Flathead Premium Series Medium 7.71gr/0,50g 
 
 
 

6. DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA 
 
- Óculos de proteção e protetor auricular são de uso obrigatório e serão fornecidos pelo clube. 
 
- Como norma de segurança, é obrigatório o uso de sapatos fechados nas linhas de tiro. 
 
- Não será permitido qualquer tipo de apoio móvel ou fixo durante a competição, exceto para menores 
de 13 (treze) anos. 
 
- Número de box no stand disponíveis para a competição será de responsabilidade do Clube. 
 
 
7. NORMAS DISCIPLINARES 
 
- Os atiradores serão acompanhados por Juiz(es), que é (são) a(s) autoridade(s) máxima na pista de 
competição; 
 
- Os Juízes farão a inspeção das armas como condição para que o atirador assuma posição na linha de 
competição; 
 
- Os Juízes aplicarão os procedimentos de comando de tiro, durante a sessão de tiros. 
 
- É proibido fumar e/ou consumir bebida alcoólica antes e no decorrer da competição, caso isso 
aconteça o competidor estará eliminado e removido da área de tiro; 
 
- O Atirador ao dirigir-se ao juiz deverá fazê-lo de maneira a não atrapalhar os demais atiradores e de 
forma educada; 
 
- O juiz poderá a qualquer momento examinar o equipamento do atirador e impugnar os resultados 
caso o julgue em desacordo com as normas estabelecidas; 
 
- É permitido auxiliar o atirador quando no posto de tiro, no caso de haver necessidade de assistência 
para bascular ou armar a carabina, desde que haja prévia solicitação ao juiz ou Comissão 
Organizadora; 
 
- Não será permitido aos participantes e/ou qualquer outra pessoa, ficar manuseando a sua carabina 
no local da competição para evitar acidentes. 
 
- Não será permitido fotografar ou fazer qualquer tipo de gravação nas linhas de tiro, sendo de 
responsabilidade da organização registrar os momentos. 
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- Registros de fotos e filmagens poderão ser feitas na parte externa do estande de tiro, caso seja 
autorizado pelo clube. 
 
- No caso de infração ao presente regulamento ou o não cumprimento das decisões do juiz da prova 
serão aplicadas as seguintes penalidades disciplinares: 
 
a) Advertência Verbal; 
 
b) Caso efetue mais disparos do que o permitido, serão computados os cinco impactos mais baixos 
do alvo; 
 
c) Caso transitar na área de tiro sem autorização – Advertência Verbal; 
 
d) Uso de palavras de baixo calão ou atrito com os demais participantes – Advertência Verbal; 
 
e) Fazer uso irregular de apoios durante os tiros, exceto menores de 13 (treze) anos – 
DESCLASSIFICADO; 
 
f) Disparos fora dos tempos permitidos no posto de tiro, não importando se o disparo estava ou não 
com chumbinho – DESCLASSIFICADO; 
 
g) Alvejar alvo de outro competidor – DESCLASSIFICADO; 
 
h) Outras hipóteses em que os juízes julguem como medida necessária à “DESCLASSIFICAÇÃO”. 
 
 
8. DA DISPUTA 
 
- O Torneio será por sessão única de tiro, com tempo estipulado, com disputa direta entre os 
competidores; 
 
- A fase classificatória, será disputada em tiros de 10 (dez) metros, assim como a final Regional, que 
também será disputada em tiros de 10 (dez) metros entre os finalistas por Clube de Tiro; 
 
- Semi-final, duas sessões de tiros, uma com tiros de 10 (dez) e outra com tiros de 15 (quinze) metros; 
  
- Final, com três sessões de tiros, a primeira com tiros de 10 (dez), segunda com tiros de 15 (quinze) 
e a terceira e última com tiros de 18 (dezoito) metros. 
 
- Os competidores poderão optar entre os calibres 4,5mm e 5,5mm, sem distinção de funcionamento 
entre mola helicoidal e mola nitro/CO2; (Carabinas PCP não se enquadram nessas categorias) 
 
- Cada alvo, independentemente da distância, terão as mesmas pontuações de 1 a 10 pontos; 
 
- Posição: De pé, sem nenhum tipo de apoio ou suporte e a sustentação da arma se dará com ambas 
as mãos e o ombro, exceto menores de 13 (treze) anos que poderão usufruir de um bipé ou qualquer 
outro suporte disponivel. 
 
- Tempo: com os chumbinhos cedidos pelas organização, o mesmo terá o tempo de 10 (dez) minutos 
totais por sessão, sendo 5 minutos para o ensaio (sem limitação de tiros, somente do tempo) e 5 min 
para os 5 (cinco) tiros válidos, iniciando-se ao comando do juiz presente. 
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- Ordem do tiro: A ordem para competir será por ordem de chegada; 
 
- Empate: Para todas as categorias e para todas sessões (classificatórias, regionais, semi-final e final) 
em caso de empate nós vamos utilizar o critério do bullseye ou “mosca” e, persistindo o empate, 
quem acertou mais vezes o 10(dez), 09(nove),  08(oito) e mais 07(sete) e assim sucessivamente. 
 
Ainda assim, persistindo o empate, faremos uma nova bateria entre os empatados que estiverem 
disputando vaga, que deverá estar obrigatóriamente presente no momento para participar da nova 
bateria; 
 
O atirador poderá competir em mais de um clube, mediante a inscrição e pagamento de cada etapa, 
porém caso o mesmo já tenha sido campeão em outro clube, não será considerado para efeito de 
premiação as demais etapas que o competidor venha participar. Sendo assim, um mesmo competidor 
não poderá ostentar dois ou mais títulos e receberá as premiações apenas do primeiro clube que 
participou. 
 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
- Organizadores, juízes e apoio, não poderão participar das provas. 
 
- Será considerada desistência da competição após a terceira chamada para a linha de tiro, sendo que 
após a primeira chamada, haverá o remanejamento para uma próxima bateria.  
 
- O alvo será confeccionado nas medidas oficiais da modalidade carabina 10m, sendo o mesmo para 
todas as etapas classificatórias; 
 
- Será disponibilizado no e-mail do competidor e/ou redes sociais o alvo que será utilizado na 
competição; 
 
- Será aceito o formulário de protesto num prazo máximo de 20 (vinte) minutos após a divulgação dos 
resultados. Para interpor recurso, o interessado deverá pagar uma taxa equivalente a uma inscrição 
de prova, aceita somente em dinheiro. Caso o recurso seja deferido, o valor cobrado será devolvido; 
 
- O recurso será analisado pelos juízes de prova; 
 
- Qualquer tipo de transtorno que ultrapasse os limites da organização em resolver, será 
comunicado/encaminhado às autoridades competentes; 
 


