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REGULAMENTO AR 50 
PISTOLA E CARABINA DE AR COMPRIMIDO 

 
 

1. Disciplinas:  

Pistola e Carabina. 

2. Tipo de Competição:  

Equipas. 

3. Nome da Prova:  

Pistola de ar 50 e carabina de ar 50. 

4. Número de participantes em cada equipa:  

2 Atletas por equipa (1 homem e 1 senhora). Cada clube pode participar com as equipas que 
entender em cada evento (Pistola e Carabina). 

5. Número dos dorsais na prova:  

Os atletas usam o número da licença federativa. 

6. Número de fases: 3 Fases: 

− Fase de Qualificação 
− Fase de Semifinal 

− Fase das Medalhas (Final) 

7. Fase de Qualificação:  

Os postos de tiro serão determinados por sorteio. 
Os membros da mesma equipa atiram ao lado um do outro (A senhora atira do lado esquerdo do 
Homem) 
 
 



8. Número de disparos na fase de qualificação:  

− Tempo de preparação e ensaio: 10 min. 
− 25 tiros por cada membro da equipa (total 50 tiros) em 40 min. 

9. Pontuações na qualificação:  

− Pistola: Pontos sem décimas (Regras ISSF) 
− Carabina: Décimas (Regras ISSF) 

10. Resultados na qualificação:  

Os resultados na fase de qualificação serão a soma dos resultados alcançados pelos atletas de 
cada equipa (1homem e 1 senhora) 

11. Desempates na fase de qualificação:  

Os desempates para qualquer posição serão feitos de acordo com as regras da ISSF. 

12. Fase da Semifinal:  

As 8 melhores equipas serão divididas em dois grupos de quatro cada, com os dorsais números 1-
2-3-4-5-6-7-8. 
− A primeira semifinal será composta pelas equipas com os números 1-2-3-4. 
− A segunda semifinal será composta pelas equipas com os números 5-6-7-8. 
As semifinais terão lugar no mesmo local das finais. 

13. Pontuações na semifinal:  

− Os resultados são com décimas. 
− Os resultados começam do zero (0). 
O resultado final é a soma dos pontos alcançados pelos atletas de cada equipa de cada clube (1 
homem e 1 senhora). 

14. Número de tiros na semifinal:  

Tempo de preparação e ensaio: 3min. 

− Primeira fase de eliminação: 
• 2 Séries de 3 tiros cada (total de 6 tiros) por cada atleta da equipa, em 150 seg. cada uma; 
• 1 série de 2 tiros em 100 seg. 
• A equipa com o resultado mais baixo é eliminada da competição; 
• Nova série de 2 tiros em 100 seg. A equipa com o resultado mais baixo é eliminada. 

− Segunda fase: 
• Depois da eliminação da 3ª e 4ª equipas, permanecem as duas equipas melhor classificadas, 

que irão efectuar mais uma série de 2 tiros para completar a semifinal. (total 12 tiros). 
• As equipas vencedoras das semifinais ficam apuradas para disputar a medalha de ouro. 
• As duas equipas classificadas em 2º lugar nas semifinais disputarão a medalha de bronze. 

15. Resultados depois da fase da semifinal: 

As equipas eliminadas nas duas semifinais ficarão classificadas do 5º ao 8º lugar, de acordo com 
os resultados das suas semifinais. 
 



16. Desempates na fase da semifinal: 

• O desempate para eliminação será feito através de shoot-off, de acordo com as regras da 
ISSF.  

• Cada equipa indica, de entre os dois atletas, aquele que disputará o tiro de desempate (seja 
homem ou mulher), tendo que decidir num tempo limite de 10 segundos, quem fará o tiro, 
(levantando a mão) caso contrário um zero será atribuído. 

• Em caso de empate, entre o 5º e o 8º lugar, o desempate será feito de acordo com a 
classificação da equipa na prova de qualificação. 

17. Fase das medalhas:  

A fase de disputa da medalha de bronze terá lugar antes da fase de atribuição da medalha de 
ouro.  

18. Resultados na fase das medalhas:  

Resultados com décimas. 
O resultado final em cada tiro será a soma dos pontos de cada atleta da equipa, com décimas (do 
homem e da senhora). 
A equipa que obtém o resultado mais alto em cada tiro recebe 1 ponto.  
Quando uma equipa ganhar 5 pontos, vencerá a medalha respectiva, conforme o caso. 

19. Empate na fase da atribuição das medalhas:  

Em caso de empate, não serão atribuídos pontos e será feito um novo disparo. 

20. Atribuição da medalha de Bronze: 

Passados 5 min. após ter terminado a última semifinal, as 2 equipas que ficaram em 2º lugar nas 
semifinais irão disputar a medalha de bronze (posições C e D para a equipa vinda da 1ª semifinal e 
posições E e F para a equipa vinda da 2ª semifinal). 
− 1min. de tempo de preparação (não há ensaio). 
− 50 seg. para cada tiro. 
− Duelo entre as duas equipas. 
− Após uma das equipas ganhar 5 pontos, vence a medalha de bronze. 

21. Atribuição da medalha de ouro:  

Passados 5 min. após ter terminado a atribuição da medalha de bronze, as 2 equipas vencedoras 
nas semifinais irão disputar a medalha de ouro (posições C e D para a equipa vinda da 1ª semifinal 
e posições E e F para a equipa vinda da 2ª semifinal) 
− 1min. de tempo de preparação (não há ensaio) 
− 50 seg. para cada tiro. 
− Duelo entre as duas equipas. 
− Após uma das equipas ganhar 5 pontos, vence a medalha de ouro. 

22. Tipo de alvos:  

Alvos de papel para a qualificação e alvos electrónicos para as Semifinais e atribuição das 
medalhas. 
 



23. Avarias:  

De acordo com as regras da ISSF.  

24. Penalizações:  

Na fase de qualificação e no caso de um tiro ser disparado antes da voz de “tempo de preparação e 
de ensaio”, começar, uma penalização de -2 pontos será atribuída no primeiro tiro da prova. 
Nas finais, qualquer tiro que seja dado antes de qualquer voz de comando, contará como zero no 
próximo tiro. Outras situações que possam surgir, serão resolvidas de acordo com as regras da 
ISSF. 

25. Vestuário dos atletas:  

É recomendado que os atletas de cada equipa usem o mesmo tipo e cor de vestuário. 

26. Música e ruído:  

Durante as semifinais e nas fases de atribuição das medalhas, é permitido o uso de música e ruído 
mas o programa das músicas deve ser primeiro aprovado pelo responsável da Federação 
Portuguesa de Tiro.  

27. Casos Irregulares:  

Qualquer outro caso irregular será decidido de acordo com as regras da ISSF. 

28. Entrada em vigor:  

O presente Regulamento entra em vigor, na data da publicitação na página oficial de internet da 
FPT. 


