
IPSC Handgun FTGO- 2019 


O Campeonato FTGO de IPSC Handgun 2019 é uma competição de caráter sócio 
desportivo, realizado pelo Federação de Tiro de Goiás, com o objetivo de promover o 
desporto, a modalidade e o convívio associativo.

Somente poderão participar da competição os associados quites com suas obrigações 
estatutárias.

Os atletas de outras federações e clubes vinculadas a CBTP poderão participar como 
convidados, porém seus resultados não farão parte do Ranking 2019. 


Regra 1 - Regulamento 


1.1 - As competições obedecerão este regulamento, bem como o regulamento IPSC 2019 
emitido pela CBTP, em consonância com regras internacionais emitidas pela International 
Practical Shooting Confederation.


Regra 2 - Calendário 


2.1 - A competição será realizada em 7 etapas conforme calendário divulgado no sítio 
eletrônico da instituição (Único meio de comunicação). 


Regra 3 - Categoria, Divisões e Classes 


3.1 - A competição terá as seguintes categorias, divisões e classes: 
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Regra 4 - Classes (Classificação)


As Classes serão definidas pela média anual da pontuação obtida no ano anterior, e seguirão 
os seguintes critérios:


4.1 - Serão considerados Iniciantes os atletas que não tiveram pontuação, no ano anterior, na 
divisão disputada neste campeonato. 

4.2 - As divisões que não constem Classes, a pontuação será computada como classe única 
designada como Overall. 

4.3 - O sistema de classes será implementado sempre que uma divisão contar com mais de 30 
competidores no Ranking Final formado no ano anterior.


Regra 5 - Pontuação e Habilitação para Final


5.1 - Cada etapa será computada com peso 1 (1x) e a final como peso 2 (2x). 

5.2 - Para formação do ranking final 2019 serão computados os 4 (quatro) melhores resultados 
das etapas convencionais, acrescidos do resultado obtido na Etapa Final.

5.3 - Só haverá Ranking, Ranking Final e Premiação caso a modalidade (disciplina) conte com 
ao menos 5 atletas.


Exemplo: 

Regra 6 - Premiação


6.1 - Serão premiados com medalhas, em todas as etapas, os 3 melhores resultados de cada 
divisão e classe.


Standard Production 
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70 a 100% 50 a 69,99% 0 a 49,99% Iniciantes 
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100% 80% 96% 100% 92% 90% 200% 496%



6.2 - Os atletas que participarem das etapas 2019 serão classificados conforme suas divisões 
e Classes, e quando da formação final do Ranking 2019, serão premiados os 3 melhores 
resultados de cada divisão e classe. 


Regra 7 - Comportamento 


7.1 - O atleta que se comportar de forma inadequada, com ofensas, palavrões, atitude anti-
desportiva, agressões ou qualquer outro fato que venha a atentar contra as regras de 
segurança do esporte e das pessoas ali presentes será punido, independentemente das 
demais sanções já previstas e/ou sofridas.

7.2 - As punições serão aplicadas pela Juria Permanente, após a análise dos fatos, e poderão 
ser: Advertência, Suspensão e Eliminação da Competição. 

7.3 - Fica ressalvado o direito ao contraditório, sendo que o atleta deverá apresentar 
questionamento em até 3 dias úteis após sua notificação.


Regra 8 - Equipe FTGO 


8.1 - A equipe FTGO será formada pelos atletas constantes no ranking 2018. Serão escolhidos 
os atletas que ocupam as melhores colocações no ranking, sendo estes substituídos pelos 
subsequentes.

8.2 - Caso algum atleta convocado, não apresente-se na competição sem justificativa, o 
mesmo perderá a vaga na equipe.


Regra 9 - Juría Permanente 


A juria será formada pelo Presidente, Vice Presidente, Diretor de Tiro da FTGO e o Diretor de 
IPSC Handgun, bem como o  Diretor de Tiro do clube sediante. 

Esta terá a função de dirimir toda e qualquer dúvida gerada durante a competição, seja ela por 
descumprimento das regras, omissão deste regulamento ou dos demais, ou até mesmo por 
divergência na interpretação das regras, tendo esta juria decisão soberana e definitiva.


Regra 10 - Conferência de Resultados


Todos os resultados estarão disponíveis no sitio eletrônico da FTGO até as 23:59 do último dia 
do evento, tendo então o atleta o período de 3 (três) dias para contestar os lançamentos.


Regra 11 - Disposições Gerais


Todos os atletas, ao fazerem suas inscrições em qualquer uma das Etapas, dão-se por ciente 
do presente regulamento, bem como concordam e se comprometem a seguir o mesmo.



