1.

ORGANIZAÇÃO
a. I Open Steel Challenge
b. Organizado pela Sociedade Tiro de Braga
c. Datas das provas
 1ª – 16SET12, 2ª – 21OUT12, 3ª – 11NOV12, 4ª – 02DEC12

2.

REGRAS APLICAVEIS
a. Regulamento da SCSA.
b. Pode consultar o regulamento em: http://steelchallenge.com/scsa-clubs/scsa-rules/.

3.

DIVISÕES (apêndice A do SCSA)
a. Open
b. Standard
c. Production

4.

CATEGORIAS
a.

Conforme apêndice B do SCSA

5.

CALIBRES (regra 4.1. do SCSA)
a. Armas curtas de percussão central
b. Arma curtas de percussão lateral

6.

VALOR INSCRIÇÃO
a. 25,00 € - Inscrição efectuada até 12:00 de 08-09-2012
b. 40,00 € -Inscrição efectuada depois da data em cima referida.
c. 10,00 € - Inscrição de equipa.
d. A Sociedade Tiro Braga, reserva o direito de aceitar a inscrição.

7.

ALMOÇO
a. Porco no espeto com direito a uma bebida.
b. A organização oferece o almoço aos atiradores participantes.
c. Acompanhantes devem solicitar inscrição no almoço, custo 10,00 €.
d. As bebidas não estão incluídas.

8.

TROFÉUS
a.

Individuais - Para o 1º, 2º e 3º classificado por categoria. Com número mínimo de 5
atiradores participantes.
b. Equipas - Para o 1º, 2º e 3º classificado por categoria. Com número mínimo de 5 equipas
participantes.

STEEL CHALLENGE
A prova.
São oito pistas, cada pista com cinco alvos metálicos, e cada competidor faz cinco séries na mesma
pista. Total de 200 disparos mínimos. Seis pistas têm o mesmo procedimento: Accelerator,
Pendulum, Roundabout, Speed Option, Five to Go e Smoke & Hope; atingir os cinco alvos, sendo o
último o “stop plate” designado. As pistas Outer Limits e Showdown, tem procedimentos
específicos.
Outer Limits : Tem três caixas de tiro. O atirador inicia na caixa do seu “lado fraco”, de onde utiliza
os alvos desse lado (1 rectangular e 1 redondo), muda para a caixa central, de onde utiliza os
restantes alvos e o “stop plate” em acto contínuo.
Showdown: tem duas caixas de tiro, o atirador faz duas séries numa delas, mais duas séries na
outra, a quinta e última série é feita na caixa que o competidor escolher. Não há mudança de caixa
durante a série.
Speed Option: O alvo redondo mais distante não é obrigatório mas, se o competidor acertar no
mesmo, terá diminuído dois segundos no tempo da série.
Armas, equipamentos coldre e posição de coldre.
Devem ser os mesmos durante a competição. As divisões seguem os parâmetros das divisões da
SCSA. Open, Standard (inclui standard, revolver standard), e Production, que no Desafio do Aço faz
o 1º tiro em acção simples ).
Pontuação.
Cada um dos quatro alvos, devem ser atingidos em cada série e antes do “stop plate” designado, o
qual irá parar o tempo. Cada alvo atingido após o “stop plate”, será penalizado com adição de 3
segundos ao tempo da série.
O tempo máximo para fazer a pista é de trinta segundos. O competidor será parado e orientado a
recarregar, se ultrapassar o limite de trinta segundos.
Penalidades de procedimento, com adição de 3 segundos ao tempo serão aplicadas por: partida
prematura, pés fora da caixa, disparar em alvos fora da caixa designada, movimento incorrecto ou
não movimento.
Movimentos
Movimento da 1º para a 2º caixa na Outer Limits. Se o atirador dispara e sai da 1º caixa, dispara em
“miss” ou fora de sequência, e volta á 1º caixa e continua o tiro (ou seja corrige a falha), não será
penalizado. Todo alvo atingido em ordem incorrecta, será considerado “miss”.
Os disparos feitos após o atirador iniciar a saída da caixa, e não corrigir, serão penalizados. (para
facilitar a arbitragem, os dois pés tem que estar no chão enquanto dispara, da 1º caixa da Outer
Limits. Na chegada á 2º caixa, o competidor pode disparar, quando um pé estiver no chão dentro da
caixa e o outro ainda no ar).

Se os alvos forem atingidos fora de ordem, sem que disparos correctivos sejam efectuados, será
dado um erro de procedimento e pontuado “miss” para cada alvo atingido fora da ordem.
Posição de partida
Percussão Central - O atirador tem que manter as mãos visíveis a cima o nível dos ombros. O Range
Officer, fará uma advertência ao competidor, se ver que a posição não está a ser cumprida. No caso
de insistência, será aplicada uma penalidade de 3 segundos.
Percussão Lateral - O atirador inicia a pista apontando a arma, a uma bandeira (sinal) colocada à
frente da caixa a 3 metros de distância e 0,60 m de altura. O atirador enquanto aguarda o sinal de
início, deve estar apontar / visar para a bandeira / sinal com o dedo fora do gatilho. O Range Officer,
fará uma advertência ao competidor, se ver que a posição não está a ser cumprida. No caso de
insistência, será aplicada uma penalidade de 3 segundos.
Regras de segurança.
São aplicadas as regras de segurança, procedimentos de segurança, actos passíveis de
desqualificação, de acordo com o regulamento da SCSA.
É obrigatório o uso de óculos de segurança, para todos dentro do campo de tiro, e também de
abafadores auriculares, para aqueles próximos da área de tiro.
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SPEED OPTION
Best 4 of 5 runs
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SMOKE & HOPE
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SHOWDOWN
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ROUNDABOUT
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OUTER LIMITS
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PENDULUM
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FIVE TO GO
Best 4 of 5 runs
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FICHA DE INSCRIÇÃO
8 Pistas (Stages) ~ 200 Tiros (Rounds)
Nome (Name):
IPSC Alias:

Data de Nascimento (Date of Birth):

País (Country):

Equipa (Team):

Endereço (Address):
Telefone (Phone):

Fax #:
N.º Passaporte (Passport Nº):

E-mail:
Divisão IPSC (IPSC Division): Open _____

Standard _____

Divisão Percussão Lateral (Rimfire Division): Open _____
Categoria (Category): Regular _____ Sénior _____

Lic. Porte Arma n.º (Firearms License)
Marca (Make of Gun)

Modelo (Model)

Production _____
Standard _____

Super Sénior _____ Lady _____

Validade (Validity)
N.º Serie (Serial Number)

Junior _____

____ / ____ / ________
Calibre (Caliber)

25,00 € Até 08 de Setembro (until September 08)
Inscrição enviada (Entry form

40,00 € Depois de 08 de Setembro

sent)

(after September 08)

10,00 € Equipa de 4 membros (each 4 member Team)

Companhía e N.º do Voo (Airline & Flight #)
Data e Hora de Chegada (Date & time of arrival)
Data de Saida (Date of Departure)
Fronteira de Entrada (Border entrance)

Formulário para pagamento

(Billing Form)

SOCIEDADE TIRO DE BRAGA – NIB: 0036 0038 99100242569 28
IBAN: PT 50 0036 0038 9910 0242 5692 8 SWIFT: MPIOPTPL

Bank: Banco Montepio Geral

Bank Address: Rua do Souto, n.º 65-71, 4700-329 Braga, Portugal
TOTAL (Grand Total): EUR €
E-mail: stb.geral@gmail.com Para Informações ligar (for Informations call) (+351) 963 952 126)

