
 

 

REGULAMENTO DA FTGO – IPSC HANDGUN/CCP 2020 
 
 

 

1) OBJETIVOS 
a. NOME DA COMPETIÇÃO E MODALIDADES - Apresentar normas e diretrizes das provas 

de IPSC – Handgun / CCP denominada “Federação de Tiro de Goiás – FTGO” nas 
modalidades Handgun e CCP, disputadas individualmente e a disputa por Clubes, para 
atletas e clubes filiados a FTGO e regularmente em dia com suas obrigações. 

 
b. SISTEMA DE DISPUTA – 6 Provas Presenciais, Sendo que a Final será com pontuação 

duplicada, com apenas 2 descartes, sendo possível descartar inclusive o resultado da  
final. 

 
c. COMPETIÇÃO – O ranking será formado única e exclusivamente por atletas Filiados a 

FTGO. As competições obedecerão a este regulamento, bem como o regulamento IPSC 
Handgun do corrente ano, emitido pela CBTP, em consonância com as regras 
internacionais emitidas pela International Practical Shooting Confederation – IPSC e 
NROi. 

 
2) DESENVOLVIMENTO 

a. CATEGORIAS 
i. Categorias 
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i. Especificações das Categorias: 

Categorias Informações 

Damas Feminino – idade livre 

Junior Abaixo de 21 anos no início do campeonato 

Sênior Acima de 50 anos no início do campeonato 

Super Sênior Acima de 60 anos no início do campeonato 



 

 

 
ii. Permanência Menores de Idade nos Estandes de Tiro - É de 

responsabilidade do pai ou responsável legal a permanência e a realização 
de provas por menores de idade nos estandes homologados pela FTGO, de 
acordo com o Art. 14 da Portaria COLOG nº 150 de 05/12/2019 e posteriores 
alterações. Cabe exclusivamente aos clubes esta fiscalização bem como do 
restante dos atletas e demais PCE´s. 

 
b. CLASSES 

i. As classes representam o agrupamento dos atletas pelos melhores resultados 
apresentados no Ranking Estadual da temporada anterior (máximo três 
resultados) e são válidas apenas para as categorias Standard e Light, sendo 
dividida em 04 (quatro) classes (A, B, C e U) conforme patamares abaixo: 

A Igual ou superior a 70% 

B De 50% Até 69,99% 

C Até 49,99% 

U Iniciantes 

ii. Serão considerados iniciantes os atletas que não tiveram pontuação, no ano 
anterior, na divisão disputada neste campeonato. 

iii. Critérios para Definição das Classes - Atletas Já Filiados - Todos os atletas que 
participaram em pelo menos uma etapa da FTGO no ano de 2019, terão suas 
classes definidas pela média dos resultados das etapas participadas (até 03 
etapas) constantes no Ranking FTGO 2019. Os atletas que participaram de 04 
etapas ou mais, terão suas classes definidas pela média dos 03 melhores 
resultados constantes no Ranking FTGO 2019. 

 
3) VALORES E DEMAIS CUSTOS DAS INSCRIÇÕES NAS PROVAS E RATEIOS 

a. Valores – Cada Competidor deverá pagar à FTGO a importância de R$ 20,00 (Vinte 
Reais), por uma modalidade, e R$ 5,00 (Cinco Reais) por modalidade adicional, cuja 
inscrição deverá ser realizada via site da FTGO (www.ftgo.org.br), em local restrito 
acessado com usuário e senha do filiado, com geração automática de boleto bancário 
a ser pago até a última quinta-feira útil antes de cada etapa. Os competidores que não 
fizerem sua inscrição antecipada via site da FTGO (www.ftgo.org.br) poderão fazer a 
inscrição com o Representante Local ou representante da FTGO no local expresso 
escolhido, pagando R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) por uma modalidade e R$ 5,00 
(Cinco Reais) por modalidade adicional. Esta importância será repassada à FTGO via 
prestação de contas do evento expresso em até 5 dias após o fechamento. 
 
Os demais custos incorridos por etapa, por competidor são os seguintes (inscrições 
antecipadas via site). 

Modalidade Custo Total Organizador R$ Máximo FTGO 

Primeira Inscrição R$ 160,00 R$ 140,00 R$ 20,00 

Segunda Inscrição R$ 50,00 R$ 45,00 R$ 5,00 

Obs.: Diretor da Modalidade de IPSC – Handgun, bem como os representantes da 
modalidade frente aos Clubes Sedes das Etapas, terão isenção dos custos pertinentes 



 

 

a FTGO, para tanto deverá ser solicitado, sendo necessário o pagamento dos custos 
com organização junto ao Clube. 
Convidados terão adicionados ao Custo Total o valor de R$ 20,00 na parcela destinada 
a FTGO. Para inscrição no local haverá reajuste tanto para federados como convidados. 

b. Isenção de Inscrição – Atletas com idade abaixo de 18 anos terão isenção de 100%, 
Damas terão isenção de 50%, Atletas com idade igual ou superior a 60 anos terão 
isenção de 75% nos valores das inscrições, somente em provas presenciais, RO´s que 
irão trabalhar na prova terão isenção de 100% nos valores das inscrições. 

c. Devolução de Valores – Devolução do valor da inscrição somente até o fim das 
inscrições via site (antecipado). Desta forma, o competidor que realizou sua(s) 
inscrição(ões) da temporada 2020 poderá solicitar o crédito do valor pago e não 
utilizado, devidamente deduzido das despesas bancárias incorridas, 
independentemente de justificativa. O procedimento é mandar um e-mail para o Setor 
Financeiro da FTGO: financeiro@ftgo.org.br, informando a(s) modalidade e a etapa. O 
valor do crédito apurado será devolvido via crédito ou convertido em nova inscrição 
para etapa seguinte, caso o valor do crédito seja suficiente. A FTGO não irá contatar 
com os filiados para devolver valores de inscrições. 
  

4) RESULTADOS, PROVA E PREMIAÇÃO 
a. LANÇAMENTOS – O lançamento dos Resultados na plataforma da Federação abre no 

início da etapa e se encerra as 23:59 do último dia da Etapa não sendo possível 
adicionar resultados após esta data, salvo por problemas técnicos que deverão ser 
comunicados dentro deste período. Sendo passível de multa para o lançamento e 
validação dos resultados em R$ 200,00. 

b. INICIO DA PROVA – Fica a Cargo da Federação a data de abertura da prova bem como 
prova para Fiscais/RO´s que irão trabalhar na prova. 

c. CAPACIDADE TÉCNICA PARA PROVAS E FINAIS – O Clube precisa ter no mínimo 8 
pistas e 1 pista para cronógrafo prontas e em uso até a data de início do Campeonato, 
as etapas sofrerão rodizio entre as regiões, para Etapas Finais o Clube deverá realizar 
uma confraternização ao Final. 

d. DESCARTE DO CAMPEONATO – Serão descartadas 2 (duas) etapas que poderão ser 
inclusive os resultados dobrados da Final. 

e. PESO DAS ETAPAS – A Etapa Final será dobrada, e as demais terão peso 1. 
f. PREMIAÇÃO DAS ETAPAS – Será realizado a premiação ao final da etapa, caso o 

atirador não esteja presente as medalhas ficarão a cargo do local em que foi realizado 
a premiação. 

g. PREMIAÇÃO FINAL 
i. PREMIAÇÃO INDIVIDUAL – Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados 

por categoria e classes do Campeonato Goiano. 
ii. PREMIAÇÃO POR CLUBE – Serão premiados os 3 (três) primeiros clubes por 

Grande Modalidade, com a somatória dos 3 melhores atiradores em todas as 
etapas que defendem o clube. Entende-se como equipe do clube o clube 
responsável pela anuidade desde atirador. 
 
 



 

 

 
h. PISTAS – As pistas devem ser protocoladas junto a CBTP para registro da Prova com 

prazo máximo de 45 dias antes da realização e ser divulgado ao público com 10 dias de 
antecedência. 

 
5) CALENDÁRIO DA COMPETIÇÃO 

a. Etapas Presenciais 
i. 01/03/2020 – 1ª Etapa - ATIRE 

ii. 26/04/2020 – 2ª Etapa – CACCIF 
iii. 14/06/2020 – 3ª Etapa – CTCA 
iv. 26/07/2020 – 4 ª Etapa – CTCMB 
v. 13/09/2020 – 5 ª Etapa – CTRV 

vi. 01/11/2020 – Etapa Final (Dobrada) – ATIRE 
 

6) OUTRAS INFORMAÇÕES 
a. Casos omissos a este regulamento seguirão o regulamento de IPSC – Handgun da 

Confederação Brasileira de Tiro Prático. 
b. Outras questões serão resolvidas pela Diretoria de Handgun / CCP. 

 
7) PROVAS 

 

Handgun 

Standard A, B, C, U, Sênior, Super 
Sênior, Damas 

Light A, B, C, U, Sênior, Super 
Sênior, Damas, Júnior 

Production Overall, Damas 

Open Overall 

Classic Overall 

Revólver Overall 

Production Optics Overall 

CCP IPSC CCP Overall 

 
 

______________________________________ 
Duliano Gomes de Souza 
Presidente FTGO 

______________________________________ 
Diretor de Handgun/CCP – FTGO 
 
 
______________________________________ 
Diretor de Handgun/CCP - FTGO 

 

Exemplo de Cálculo do Ranking 

Atirador 1ª Etapa 2ª Etapa 3 ª Etapa 4 ª Etapa 5 ª Etapa Final 1 Final 2 Total 

001 80% 70% 75% 65% 50% 60% 60% 70% 

002 60% 75% 80% 60% 75% 90% 90% 82% 

003 --- 50% 70% 70% 60% 65% 65% 66% 

004 50% 40% --- 80% 70% --- --- 48% 



 

 

ANEXO I 
 
 
 

ATIRE – Associação de Tiro Esportivo de Anápolis 
Representante Local: Luciano Alves de Mendonça 
Telefone: 62 98115-3811 
Contato: lucamnv@hotmail.com 
Modalidades: Handgun / CCP 

CTRV – Clube de Tiro de Rio Verde 
Representante Local: Antônio Carlos Rezende 
Júnior 
Telefone: 64 99997-7949 
Contato: biduzinho@me.com 
Modalidades: Handgun / CCP 

CACCIF – Clube de Atiradores, Caçadores, Col. 
Itiquira de Formosa 
Representante Local: Domingos Salvio 
Parmagnani 
Telefone: 61 98411-7573 
Contato: cursodetiro.dsp@gmail.com 
Modalidades: Handgun / CCP 

CTCA – Clube de Tiro e Caça Anhanguera 
Representante Local: Carlos Augusto Mesquita 
Pereira 
Telefone: 62 99858-8899 
Contato: carlosaugusto.elo@gmail.com 
Modalidades: Handgun / CCP 

CTCMB – Clube de Tiro e Caça Montes Belos 
Representante Local: Amador Candido Pereira 
Neto 
Telefone: 64 99224-6942 
Contato: amador.neto@icloud.com 
Modalidades: Handgun / CCP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


