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1. Regulamento do Ranking Gaucho de tiro das Modalidades
1.1 Provas Olímpicas
Pistola de Ar, Pistola 50m.
1.2 Provas ISSF
Pistola de Fogo Central.
Pistola Standard
1.3 Provas Especiais
Duelo 20 Segundos, Carabina Mira Aberta de Ar, Carabina Mira
Aberta 25m e 50m, Carabina Puma 3x7.
1.3.1 Provas de Duelo Categoria Especial
Duelo 20 segundos categoria especial
2. Objetivo do regulamento
2.1 O presente regulamento tem como finalidade gerir a composição
do Ranking gaucho de tiro a bala.
3. Normas e regulamento de provas
3.1 Provas Olímpicas e ISSF deverão cumprir as normas da ISSF para
realizações das provas, provas Especiais serão usadas as normas
elaboradas pela CTBE exceto na prova do Item 1.3.1.
3.2 A prova 1.3.1 segue a execução usada no duelo 20 segundos
normatizado pela CBTE, porem poderão ser usadas armas olímpicas
(cabo anatômico, compensador e contrapesos), bem como armas em
calibre 22 curto que não se enquadram na norma dos duelos
contemplados pela CBTE. Essa prova só será valida pro Ranking
Gaucho.
3.2.1 A titulo de resultado no Ranking os calibres desta prova
competem entre si, exemplo 22 curto compete em igualdade com
calibres 32 e 38.
4. Divisão por Região
4.1 O estado é dividido em regiões (Metropolitana, Regional Sul e
Norte), que realiza as provas com calendário próprio de cada
regional, das provas que tem atiradores e estandes em condições
conforme as normas do item 3.1
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4.2 Cada divisão regional terá seu campeonato próprio, com regras
de apuração do ranking como acontece hoje. Tendo pelo menos
quatro provas validas no ano para poder colocar no ranking gaucho.
5. Formação do resultado do Ranking Gaucho e desempate
5.1 Serão computados para o Ranking Gaucho as 4 (quatros)
melhores provas por modalidade no ano, esses serão somados e
divido por quatro.
5.2 Uma Prova Final denominada Copa RS, será realizada com os
atiradores de todas as regiões para obtenção do quinto resultado.
Esta prova é obrigatória para quem quiser estar no Ranking
Gaucho.
5.3 A maior soma do item 5.1 com item 5.2 irá mostrar o campeão
do Ranking Gaucho do Ano.
5.4 Exemplo de cálculo da modalidade de carabina de Ar Mira aberta:
Prova 1 - 270
Prova 2 - 267
Prova 3 - 272
Prova 4 - 278
Prova 5 - 271
Final 270
Nesse caso o atirador irá usar as provas 1, 3, 4 e 5 fazendo seu item
5.1 ser de 272,75 seu item 5.2 será 270 a soma dos dois gera seu
item 5.3 que no exemplo fica 540,75.
5.5 Caso exista empate, será declaro o vencedor o atirador que tiver
obtido a maior pontuação no ano da modalidade, se persistir empate,
o atirador que venceu a prova final da modalidade será o vencedor.
6. Provas validas, e escolha de regionais do Atirador.
6.1 Cada atirador em dia com a FGCT poderá participar de todas as
regionais promovidas, se ele tiver 4 provas na região metropolitana,
esses resultados serão usados no Ranking Gaucho, caso contrario
será usando o Ranking de sua região de domicilio para ser
computada no Ranking Gaucho.
6.1.1 Os 4 (quatros) resultados terão que ser de uma mesma região,
exemplo não pode ser usado os dois melhores resultados da região
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sul com os dois melhores da região metropolitana da carabina mira
aberta.
6.2 Serão consideradas validas para o ranking Gaucho, as provas que
contarem com no mínimo 4 (quatro) atiradores, no quórum total da
prova em todas as modalidades, entenda-se 3 atiradores de pistola
de ar mais 2 atiradores de duelo igual a 5 atiradores de quórum.
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