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Este documento tem por finalidade esclarecer as dúvidas e questionamentos de nossos atletas, com 
relação a realização e especificidades das provas de Silhuetas Metálicas no Campeonato Brasileiro 
ONLINE realizado pela CBTP. 



 

 

 

Esclarecimentos sobre provas de Silhuetas Metálicas “on-line” de CBTP 

 

1. As provas serão realizadas somente com armas longas. 

 

2. As modalidades de provas oferecidas serão: Small Bore, Big Bore, Field Carbine Rim Fire, 

Field Carbine Center e Ar Comprimido (1/10) e Field Ar (1/5), portanto serão 6 modalidades 

de prova. 

 

3. Nas modalidades Small Bore a arma utilizada é em calibre .22 LR e possui dois tipos 

distintos de participação ou seja: 

 Arma Longa Mira Aberta que tem a denominação AL, a prova é realizada com 

arma que possui mira aberta. 

 Arma Longa Hunter que tem a denominação ALH, esta prova é realizada com 

arma que possui miras ópticas como lunetas e Red Dot. 

  

4. Field Carbine possui duas modalidades: 

 Field Carbine Rim Fire, que possui a denominação FCRF, a prova é realizada 

com arma no calibre .22LR de duas formas a saber: 

 Arma Longa Mira Aberta que tem a denominação FCRF, a prova é 

realizada com arma que possui mira aberta.  

 Arma Longa Hunter que tem a denominação FCRFH, esta prova é 

realizada com arma que possui miras ópticas como lunetas e Red Dot. 

 Field Carbine Center Fire, que possui a denominação FCCF, a prova é realizada 

com arma no calibre .38 SPL e outros calibres fogo central (Vide pagina 16 das 

Regras Oficiais para Silhuetas Metálicas no Brasil 2019) de duas formas a saber: 

 Arma Longa Mira Aberta que tem a denominação FCCF, a prova é 

realizada com arma que possui mira aberta. 

 Arma Longa Hunter que tem a denominação FCCFH, esta prova é 

realizada com arma que possui miras ópticas como lunetas e Red Dot. 

 



 

 

5. Nas modalidades Big Bore a arma utilizada é em calibre .38 SPL ou mais (veja pagina 15 

das regras de SM para calibres e danificação de alvos) e possui dois tipos distintos de 

participação ou seja: 

 Arma Longa Mira Aberta que tem a denominação AL, a prova é realizada com 

arma que possui mira aberta. 

 Arma Longa Hunter que tem a denominação ALH, esta prova é realizada com 

arma que possui miras ópticas como lunetas e Red Dot.  

 

6. Na modalidade armas longas Ar (Ar Comprimido) possui dois tipos de alvos com distancias 

distintas para serem atiradas nos calibres 4.5mm (Ar Comprimido) e 5.5mm (Field Ar). 

Também nesta modalidade de tiro possuem as de mira aberta e Hunter (Miras Ópticas). 

 Ar Comprimido, a prova é realizada com arma no calibre 4,5mm de duas formas a 

saber: 

 Arma Longa Mira Aberta que tem a denominação AL, a prova é 

realizada com arma que possui mira aberta.  

 Arma Longa Hunter que tem a denominação ALH, esta prova é 

realizada com arma que possui miras ópticas como lunetas e Red Dot. 

 Field Ar, a prova é realizada com arma no calibre 5,5mm de duas formas a saber: 

 Arma Longa Mira Aberta que tem a denominação FAL, a prova é 

realizada com arma que possui mira aberta.  

 Arma Longa Hunter que tem a denominação FALH, esta prova é 

realizada com arma que possui miras ópticas como lunetas e Red Dot. 

 

Observação importante: No caso de o atleta optar por atirar no Field Ar com arma de calibre 

4,5mm e o alvo não cair não será considerado pontuação e nem terá álibi. 

 

 

 

 


