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REGULAMENTO
CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC DO RN 2017

1. Somente irão concorrer (constar no overall) nas etapas do Campeonato Estadual de
IPSC do RN 2017 os atletas federados que estiverem em dia com suas obrigações
financeiras perante a tesouraria da Federação, antes dos últimos 3 (três) dias que
antecedem a etapa;
2. O campeonato será composto por 08 (oito) etapas, que irão se realizar nas datas
estabelecias em Assembleia Geral, nos seguintes clubes: CCN, ATAC, CAT, CTM,
DSPS, SHOOTING CLUB (SÃO BENTO/PB – etapa especial, CTA e ATIRA, todas
com peso 01;
3. Serão utilizadas para a premiação dos melhores do ano o somatório dos 06 (seis)
melhores resultados de cada atleta no ano, sendo o primeiro colocado aquele que
obtiver maior pontuação e os demais na ordem descrente;
4. Também serão utilizados para o Ranking estadual o somatório dos 06 (seis) melhores
resultados de cada atleta no ano, sendo o primeiro colocado aquele que obtiver maior
pontuação e os demais na ordem descrente;
5. Nas etapas do estadual, além dos 03 (três) melhores atletas do overall, serão
premiados os 03 (três) melhores atletas de cada classe da divisão;
6. Na premiação dos melhores do ano serão premiados os 05 (cinco) melhores atletas
do ano daquela divisão, independente de classe ou categoria;
7. A Federação poderá realizar a premiação de melhores do ano dos 1º colocados de
cada classe-divisão;
8. Para poder ser premiado como melhor do ano o atleta deve participar de, no mínimo,
06 (seis) etapas do estadual;
9. Os demais casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva, após ouvir o
Diretor de IPSC;
10. Se aplicam, ainda, as regras constantes no regulamento de provas da CBTP e as
regras da IPSC.

