
CONSELHO de ARBITRAGEM

Formatos de competição para tiro nos Jogos Olímpicos Paris
2024

(aprovado pelo Conselho Executivo do COI em 1 abril 2022)

CARABINA E PISTOLA

10m Carabina Ar Comprimido / Pistola Ar Comprimido, Homens e Senhoras

O formato da competição consiste em duas fases: Qualificação e Final. A Qualificação é
realizada na zona de Qualificações e a Final na zona das Finais.

Qualificação

O formato da Qualificação para Paris 2024 é o mesmo que foi efetuado em Tóquio 2020.

Todos os atletas elegíveis participam. Durante a Qualificação tem que efetuar 60 tiros. O
tempo necessário para a Qualificação é de 75 minutos.

Os oito melhores atletas classificados na fase de Qualificação são apurados para a Final que
consiste em duas partes:
Eliminação e Final de Medalhas.

Eliminação

Os oito atletas começam do zero, e fazem 3 séries de 5 tiros com classificação às décimas.
Após 15 tiros são decididos o 8º e 7º lugar. Após outra série de 5 tiros são decididos o 6º e 5º
lugar. Após a próxima série de 5 tiros é decidida a medalha de bronze e o 4 lugar.

Final de Medalhas

Os dois restantes competidores para a medalha de ouro/prata continuam. Eles começam do
zero e fazem tiros à voz. O valor de cada tiro é 2 pontos. No caso de empate em um tiro é
atribuído a ambos os atletas 1 ponto. Para vencer a Final de Medalhas são necessários 16
pontos.

Tempo estimado para realização da Final 40- 45 min.
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10m Carabina Ar Comprimido / Pistola Ar Comprimido Equipas Mistas

O formato da competição consiste em duas fases: Qualificação e Final. A Qualificação é
realizada na zona de Qualificações e a Final na zona das Finais.

Qualificação (reduzida em comparação com Tóquio 2020)

Todos os atletas elegíveis participam. Durante a Qualificação cada membro da MT (equipa
mista) dispara 30 tiros e 30 minutos.

O tempo necessário para a Qualificação é de 30 minutos.

As Equipas Mistas classificadas em 1º e 2º após Qualificação prosseguem para a Prova da
Medalha de Ouro. As Equipas Mistas classificadas em 3º e 4º após a Qualificação prosseguem
para Prova de Medalha de Bronze.

Prova de Medalhas

O formato da Prova de Medalhas para a medalha de ouro, e bronze é a mesmo que foi
efetuado em Tóquio 2020.

Duas Equipas Mistas começam do zero e fazem tiros à voz. O valor de cada tiro é 2 pontos.
No caso de empate em um tiro é atribuído a ambos os atletas 1 ponto. Para vencer a Final de
Medalhas são necessários 16 pontos.

Tempo estimado para realização de cada da Final 15- 20 min.

O tempo total estimado necessário para a Final, incluindo o intervalo entre as duas Provas
de Medalhas é de até 45 minutos.



50m Carabina 3 Posições, Homens e Senhoras

O formato da competição consiste em duas fases: Qualificação e Final. A Qualificação é
realizada na zona de Qualificações e a Final na zona das Finais.

Qualificação

O formato da Qualificação para Paris 2024 é quase o mesmo que foi efetuado em Tóquio
2020

Todos os atletas elegíveis participam. Durante a Qualificação tem que efetuar 60 tiros (20 em
cada uma das três posições – joelhos, deitado, pé)

O tempo necessário para a Qualificação é de 1h 30 minutos. (Alvos papel 1h45m)

Os oito melhores atletas classificados na fase de Qualificação são apurados para a Final

Fina (consiste na fase de Eliminação e Final de Medalhas)

Eliminação

Os oito atletas começam do zero e fazem 30 tiros (10 em Joelhos + 10 deitados + 10 em pé)
em classificação às décimas. Após 30 tiros são decididos o 8º e 7º lugar. Após outra série de 5
tiros (na posição de pé) são decididos o 5º e 6º lugar. Após a próxima série de 5 tiros (na
posição de pé) é decidida a medalha de bronze e o 4 lugar.

Final de Medalhas

Os dois restantes competidores para a medalha de ouro/prata continuam. Eles começam do
zero e fazem tiros à voz (na posição de pé). O valor de cada tiro é 2 pontos. No caso de
empate em um tiro é atribuído a ambos os atletas 1 ponto. Para vencer a Final de Medalhas
são necessários 16 pontos.

Tempo estimado para realização da Final 1 hora - 1 hora 15 min.



25m Pistola

O formato da competição consiste em duas fases: Qualificação e Final. Ambas são realizadas
na zona das Finais.

Qualificação

O formato da Qualificação para Paris 2024 é o mesmo que foi efetuado em Tóquio 2020.

Todos os atletas elegíveis participam. Efetuam 60 tiros (30 em precisão e 30 em velocidade)

O tempo estimado necessário para a qualificação – até 4 horas

Os oito melhores atletas classificados na fase de Qualificação são apurados para a Final que
consiste em duas partes:
Entrada 1 + Entrada 2 e a Final de Medalhas

Entrada 1 + Entrada 2

Quatro atletas competem em cada uma das entradas. Começam do zero e fazem 4 séries de 5
tiros em velocidade de 3/7 segundos para cada tiro. O resultado de cada tiro é determinado
pelo sistema acertar / falhar. A zona de “acertar” é o 10,2 ou maior.
Após quatro séries (20 tiros) dois atletas com o número mais baixo de acertos são eliminados.
Os dois melhores atletas prosseguem para a Final de Medalhas

O tempo estimado necessário para as duas Entradas, incluindo a mudança, é de 30 minutos.

Final de Medalhas

Os Quatro atletas (2 vencedores de cada uma das entradas) começam do zero e disparam 4
séries de 5 tiros em velocidade em 3/7 segundos para cada tiro. O resultado de cada tiro é
determinado pelo sistema acertar / falhar. A zona de “acertar” é o 10,2 ou maior.
Após quatro séries (20 tiros) o atleta com o menor número de acertos é eliminado. O 4º lugar
está decidido. Os três restantes disparam mais duas séries. Após seis séries (30 tiros) outro
atleta com o menor número de acertos é eliminado. Está decidida a medalha de Bronze. Após
mais duas séries de 5 tiros (total 40 tiros) são decididas a medalha de ouro e prata.

O tempo estimado para a Final de Medalhas é de 15 minutos.

O tempo total estimado necessário para a Final, incluindo o intervalo entre a segunda entrada
e a Final de Medalhas, é de até 50 minutos.



25m Pistola Velocidade, Homens

O formato da competição consiste em duas fases: Qualificação e Final. Ambas são realizadas
na zona das Finais.

Qualificação

O formato da Qualificação para Paris 2024 é o mesmo que foi efetuado em Tóquio 2020.

Todos os atletas elegíveis participam. Efetuam 60 tiros de competição divididos em duas (2)
fases de 30 tiros. Cada fase inclui seis (6) séries de cinco (5) tiros: duas (2) séries a serem
realizadas em oito (8) segundos, duas (2) séries em seis (6) e duas séries em quatro (4)
segundos.

O tempo estimado necessário para a Qualificação – até 10 horas (em dois dias).

Os oito melhores atletas classificados na fase de Qualificação prosseguem para a Fase Final
que consiste em duas partes:
Entrada 1 + Entrada 2 e a Final de Medalhas

Entrada 1 + Entrada 2

Quatro atletas competem em cada uma das entradas. Começam do zero e fazem 4 séries de 5
tiros. Tempo para cada série é de 4 segundos. O resultado de cada tiro é determinado pelo
sistema acertar / falhar. A zona de “acertar” é o 9,7 ou maior.
Após quatro séries (20 tiros) dois atletas com o número mais baixo de acertos são eliminados.
Os dois melhores atletas prosseguem para a Final de Medalhas.

O tempo estimado necessário para as duas Entradas, incluindo a mudança, é de 20-22
minutos.

Final de Medalhas

Os Quatro atletas (2 vencedores de cada uma das entradas) começam do zero e disparam 4
séries de 5 tiros. Tempo para cada série é de 4 segundos. O resultado de cada tiro é
determinado pelo sistema acertar / falhar. A zona de “acertar” é o 9,7 ou maior.
Após quatro séries (20 tiros) o atleta com o menor número de acertos é eliminado. O 4º lugar
está decidido. Os três restantes disparam mais duas séries. Após seis séries (30 tiros) outro
atleta com o menor número de acertos é eliminado. Está decidida a medalha de Bronze. Após
mais duas séries de 5 tiros (total 40 tiros) são decididas a medalha de ouro e prata.

O tempo estimado para a Final de Medalhas é de 15 minutos.

O tempo total estimado necessário para a Final, incluindo o intervalo entre a segunda entrada
e a Final de Medalhas, é de até 40 - 45 minutos.


