
    

III  CAMPEONATO  SUL  

CATARINENSE 

DE  TIRO  AO  ALVO  -  2016 
 
 

O Clubes: Clube de Tiro Alberto Scheidt, Clube de Caça e Tiro de Urussanga, 
Clube de Caça, Tiro e Pesca José Siebert, tem o prazer de divulgar o 
Calendário 2016 do III CAMPEONATO SUL CATARINENSE DE TIRO AO ALVO. 
 
 

ETAPA DATA LOCAL 

1ª Etapa 03/04/2016 TUBARÃO - Clube de Caça, Tiro e Pesca José Siebert 

2ª Etapa 29/05/2016 URUSSANGA - Clube de Caça e Tiro de Urussanga 

3ª Etapa 19/06/2016 CRICIÚMA - Clube de Tiro Alberto Scheidt 

4ª Etapa 07/08/2016 TUBARÃO - Clube de Caça, Tiro e Pesca José Siebert 

5ª Etapa 11/09/2016 URUSSANGA - Clube de Caça e Tiro de Urussanga 

6ª Etapa 09/10/2016 CRICIÚMA - Clube de Tiro Alberto Scheidt 

  
 

 

 
Categorias a serem disputadas 

- Tiro ao alvo estático com revólver até 4” de cano (alvo 15m de distância) 

- Tiro ao alvo estático com pistola até 5” de cano (alvo 15m de distância)  

- Tiro ao alvo armas curtas calibre .22 (revólver ou pistola em calibre .22curto, .22LR, 

.22Magnum, .22Hornet, etc.) até 7” de cano (alvo a 15m de distância) 

- Fogo Central (revólver ou pistola) até 6” de cano  (alvo 25m de distância e empunhadura 

simples)   

- Carabina (.22LR, .38SPL, .17HMR, 44-40, etc.) (alvo 25m de distância) 

- Carabina Damas (.22LR, .38SPL, .17HMR, 44-40, etc.) (alvo 25m de distância). 

 
Programação 

8:00h – Início  das inscrições 

8:30h – Início  das provas 

12:00h – Almoço e entrega das premiações da prova anterior 

13:00h – Reinício das provas 

13:30h – Encerramento das inscrições 

 

 

 



 

Premiação por Etapa 

Haverá premiação com medalhas do primeiro ao terceiro colocado em cada prova, de cada etapa.  
Valor da inscrição por prova de tiro ao alvo: R$ 15,00. 
O atirador poderá fazer até uma (01) reinscrição por prova, sendo o valor R$ 15,00. 
Será computado o melhor resultado. 
 
Premiação Final 

A premiação final será em troféus do primeiro ao terceiro colocados por categoria 
Haverá sorteio de Carabinas .22LR CBC entre os atiradores que estiverem qualificados de acordo 
com a regra, em quantidades ainda por serem definidas e divulgadas no decorrer do campeonato. 
Para concorrer o atirador(a) deverá participar de no mínimo 5 (cinco) etapas do campeonato e 
tendo atirado pelo menos em 2 (duas) das categorias disputadas. 

 

Organização 

 

Clube de Tiro Alberto Scheidt 

Clube de Caça, Tiro e Pesca José Siebert 

Clube de Caça e Tiro de Urussanga 

 
 

 
 

 

 


