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COMUNICADO

Assunto: Alterações ao Regulamento ISSF 2017

Exmos Srs.

De acordo com a ISSF as alterações aos regulamentos são as seguintes:

Alterações as Regras das Finais Olímpicas

 10m e 50m: As duas series de 3 tiros no início de cada final foram aumentados para series de
5 tiros realizadas em 250 segundos (150 segundos para carabina deitado 50M). Estas finais
agora consistem em 24 tiros.

 P25: As finais foram alteradas para uma final de eliminação progressiva que é muito
semelhante à realizada na final de pistola de velocidade homens. Neste novo formato oito
finalista vão disparar 4 series de 5 tiros. A partir da quarta serie, o atleta que se encontra no
oitavo lugar será eliminado. As eliminações vão continuar até que seja decidida a medalhe de
ouro e prata após as decima serie.

Outras Alterações

 Resultados, Tempo e Classificação (RTS): O termo “Classificação” foi alterado para
“resultados, tempo e classificação de forma a contemplar na terminologia do tiro os termos
utilizados em outros desportos olímpicos.

 Recordes Mundiais/Records de Qualificação: “Recordes Mundiais” apenas serão
reconhecidos nas pontuações com provas com Finais Olímpicas. Os Recordes de
Qualificação poderão ser obtidos nos eventos Olímpicos de Qualificação e nas provas que
não tenham Final Olímpica.

 Regras de Alvos: Todas as regras relacionadas especificamente com alvos de papel foram
retiradas do corpo do regulamento Técnico Geral e foram compiladas num anexo com o título
de “Regras para classificação de alvos de papel”. Isto irá eliminar alguma confusão que
existia quando os juízes tentavam aplicar as regras de classificação.

 Redução de Papel (sustentável) nas competições: Comités de Organização vão ter a
opção da redução e papel. Caso exista internet será possível através de sistemas eletrónicos
efetuar a atribuição de linhas/postos de tiro, a visualização das classificações e informação
diversa, desta forma os oficiai, treinadores e atletas, podem consultar estes documentos
através os seus dispositivos de comunicação de mão.

 Desclassificação: Se um atleta for desclassificado durante qualquer fase ou evento
(Qualificação ou Final), a pontuação realizada pelo mesmo deverá de ser eliminada.

 Definição de Carregar: A nova regra clarifica que “a arma é considerada carregada quando
uma bala ou chumbo ou carregador com munições se encontra em contacto com a arma. O
carregamento apenas poderá ser realizado à voz de “Carregar”.
Nota C.A. : Os atletas não podem mexer nas munições nem nos carregadores enquanto
permanecer pessoal na linha de alvos.

 Realização de Finais e Musica: A utilização de música e comentários nas finais é
obrigatória. Deverá também ser utilizada música durante as competições de Eliminação e
Qualificação.
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Nota C.A.: A Organização deverá de providenciar uma play list com as músicas a serem
utilizadas assim como o respetivo equipamento.

 Proteção auditiva de Melhoria de Som: Os atletas podem obviamente utilizar proteção
auditiva para redução de som na linha de tiro ou posto de tiro, mas não podem utilizar
equipamentos (protetores que permitam aumentar a capacidade de som) que aumentem a
capacidade auditiva na linha de tiro ou posto de tiro.

 Telemóveis: Os atletas não podem utilizar quaisquer elementos de comunicação (telemóveis,
tablets, smart watchs e similares) nos seus postos de tiro.

 Treinador: As novas regras já permitem comunicação não verbal em todos os eventos
(treinador -> atleta).

 Palas: Atletas de Carabina, pistolas e de caçadeiras podem usar uma pala frontal (com
30mm de largura máxima). Apenas os atletas de armas de caça podem utilizar palas laterais
(com 60mm de profundida máxima). Atletas de carabinas e pistolas deixam de poder utilizar
palas laterais.

 Lentes Corretivas nas Miras das Carabinas: Atletas de carabina estão autorizados a
colocar uma única lente corretiva dentro ou sobre o diopter (mira traseira).

 Especificações de Carabina de Ar Comprimido: A atual limitação de quão baixo pode ser
estendida a chapa de coice foi eliminada (era 220mm abaixo da linha de centro do cano). Não
pode existir nada abaixo de 140mm da linha do centro do cano entre a coronha e a chapa de
coice (esta regra não se aplica às armas com coronha de madeira 7.4.5 g) e no punho. A
altura máxima do fuste foi aumenta de 90mm para 120mm.

 Carabinas de Ar Comprimido Chapas de coice: Com a chegada de chapas de coice
articuladas o método para as medir teve de ser alterado. As medições vão ser agora
efetuadas a partir do bordo exterior mais afastado do centro da coronha. A parte mais
afastada não pode exceder 30mm do centro da coronha.

 Especificações Carabina 50m: Nenhuma parte da coronha entre a chapa de coice e o
punho pode ter mais de 140mm abaixo da linha do centro do cano. Qualquer aparelho abaixo
ou fora da coronha será proibido. (esta regra não se aplica às armas com coronha de madeira
7.4.5 g)

 Pesos nas Carabinas: Pesos presos a qualquer parte das carabinas (com exceção do cano),
“devem de estar dentro da forma original/fisionomia da coronha” (os pesos não podem
sobressair/ressaltar da coronha). Não pode ser utilizada fita para “segurar” os pesos.

 Regras de Vestuário: As regras relacionadas com o vestuário não foram alteradas. Mas os
testes de não tolerância da rigidez e da espessura no pós competição vão continuar.

 Bipés de carabinas: Os bipés de carabinas não podem permanecer nas carabinas durante e
execução do tiro.

 Miras de pistolas: São proibidas miras refletoras e de fibra.

 Posto de tiro de pistolas: Os atletas de pistolas podem usar “ apoio de suporte” ajustáveis
nas suas mesas ou bancadas de tiro durante os treinos e competições (Qualificação e finais)
desde que a altura total da mesa e do apoio não exceda 1.00m.
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