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Cartilha de regras de segurança

no manuseio e guarda de armas

de fogo pelos atletas de tiro

dentro e fora do estande.



1 TRATAR SEMPRE A ARMA COMO
SE ESTIVESSE  CARREGADA.

#SIGA_AS_QUATROTiroMS

Sempre que receber uma arma, pegar do case, da caixa de
transporte, do cofre, do coldre, SEMPRE considerar que a
arma está carregada. Então, realizar os procedimentos de
segurança: se for revólver, abrir o tambor e checar
visualmente; se for arma semiautomática, retirar o
carregador e realizar golpe de ferrolho, repetindo-o
parando o ferrolho à retaguarda para inspeção tátil e
visual; se for arma longa, abertura da câmara ou manobra
de ferrolho e, se possível, manutenção deste aberto com
utilização de bandeira de sinalização ( ) parachamber flag

fácil identificação de câmara vazia/arma segura.

Sempre que for guardar ou retomar uso de uma arma de
fogo, considerar a arma carregada e realizar as inspeções
de segurança obrigatoriamente.

Todas as demais regras de segurança decorrem da nº 1 e,
sendo essa respeitada, todas as demais são lógica
consequência dessa cautela.
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2
CONTROLE DE CANO - NÃO
APONTAR O CANO PARA LOCAIS
QUE VOCÊ NÃO PRETENDA
DISPARAR.
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Controle de cano significa nunca apontar a arma para local que
você não pretenda disparar: partes do próprio corpo ( ) ousweep

para terceiros. Não passar a mão ou os dedos na frente do cano da
arma de fogo (lembre-se da regra nº 1: sempre tratar a arma como
carregada). Então, jamais devemos colocar a mão na frente do
cano de uma arma carregada!

A arma deve ser manuseada sempre apontada para local seguro.
Manobras de carregamento e de descarregamento devem ser
realizadas com cano voltado para ângulo e local seguros (caixa de
areia, para-balas, 45 graus do chão para evitar ricochete).

O atirador deve ter cuidado sempre com a quebra de ângulo. Novos
atiradores, seja animados com os disparos, reação da arma de fogo
ou satisfação com a atividade, tendem a virar para conversar, falar
sobre o ato praticado ou tiro alcançado e levar a arma consigo,
gesticulando com a arma nas mãos, arrastando o cano atrás da
linha de segurança na pista de tiro e expondo os demais a risco, o
que deve sempre ser evitado.

Em pista, a arma fica apontada somente para o para-balas em
direção segura.
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DISCIPLINA DE GATILHO -
MANTER O DEDO FORA DO
GATILHO ATÉ O MOMENTO DO
DISPARO.
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Disciplina de gatilho significa somente levar o dedo até a tecla
do gatilho quando houver efetiva intenção de efetuar o disparo
contra o alvo visado e nunca antes disso.

O dedo do gatilho deve ficar posicionado fora do guarda mato
em posição paralela ao cano/slide da arma. Em provas deve
estar visivelmente disposto dessa maneira, pois para além de
garantir a segurança do atleta, também garante aos Juízes de
Prova o cumprimento da regra de segurança.

A tendência do ser humano em caso de susto, tropeço e queda é
fechar as mãos. Esses movimentos, quase em espasmo, geram
pressionamento da tecla do gatilho e consequente disparo não
intencional.

Se a regra de gatilho estiver sendo cumprida (dedo fora da
tecla), sempre que o atleta se deslocar com a arma nas mãos,
considerando-a carregada (regra nº 1) e mantendo o cano
apontado para local seguro (regra n º 2), caso haja um acidente
(tropeço, susto, queda), haverá a garantia de não ocorrência de
incidente grave de tiro.

Disciplina de gatilho significa somente levar o dedo até a tecla
do gatilho quando houver efetiva intenção de efetuar o disparo
contra o alvo visado e nunca antes disso.
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fechar as mãos. Esses movimentos, quase em espasmo, geram
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tecla), sempre que o atleta se deslocar com a arma nas mãos,
considerando-a carregada (regra nº 1) e mantendo o cano
apontado para local seguro (regra n º 2), caso haja um acidente
(tropeço, susto, queda), haverá a garantia de não ocorrência de
incidente grave de tiro.
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PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DO
ALVO E CONHECIMENTO DA
TRAGETÓRIA DO DISPARO.
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O pressionamento da tecla do gatilho e efetuação do disparo da arma
de fogo somente devem ocorrer quando o atirador tiver certeza da
identificação do alvo pretendido (centro do alvo de papel,
identificação de ameaça e agressor em caso de ataque, positivação da
presa numa caçada, etc.), o que significa jamais efetuar disparos em
vultos, sombras, clarões, muito menos em anteparos, (portas, paredes,
divisórias) por não saber quem ou o que se encontra naquela situação.

Não são raras as tragédias que ocorrem pelo atirador ter se confundido
acreditando estar em situação de perigo, vindo a atingir inocentes por
sua falta de cautela e afobação em atirar sem perfeitamente visualizar
o alvo almejado.

Além disso, é necessária a noção da trajetória do disparo efetuado,
evitando-se disparos acima da linha de tiro (para-balas, taludes) bem
como disparos cuja deflexão ou ricochete possam tomar sentido não
pretendido pelo atirador.

Em estandes fechados, é importante cuidar para que disparos
angulados não atinjam área não tratada como laterais e teto do local,
causando destruição e prejuízos. Não atirar contra água ou contra
superfícies duras (pedra, concreto, asfalto).

O pressionamento da tecla do gatilho e efetuação do disparo da arma
de fogo somente devem ocorrer quando o atirador tiver certeza da
identificação do alvo pretendido (centro do alvo de papel,
identificação de ameaça e agressor em caso de ataque, positivação da
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vultos, sombras, clarões, muito menos em anteparos, (portas, paredes,
divisórias) por não saber quem ou o que se encontra naquela situação.

Não são raras as tragédias que ocorrem pelo atirador ter se confundido
acreditando estar em situação de perigo, vindo a atingir inocentes por
sua falta de cautela e afobação em atirar sem perfeitamente visualizar
o alvo almejado.

Além disso, é necessária a noção da trajetória do disparo efetuado,
evitando-se disparos acima da linha de tiro (para-balas, taludes) bem
como disparos cuja deflexão ou ricochete possam tomar sentido não
pretendido pelo atirador.

Em estandes fechados, é importante cuidar para que disparos
angulados não atinjam área não tratada como laterais e teto do local,
causando destruição e prejuízos. Não atirar contra água ou contra
superfícies duras (pedra, concreto, asfalto).



REGRAS COMPLEMENTARES
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� CONHEÇA E SIGA AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO
SEU CLUBE/ESTANDE: Os clubes de tiro possuem regras de
funcionamento próprias as quais devem ser respeitadas com
disposição de áreas de segurança, áreas de circulação livres de
armas, áreas autorizadas para alimentação dos carregadores e
manipulação de munição, e essas devem ser bem conhecidas e
sempre respeitadas pelos usuários;

� O atirador deve conhecer bem o funcionamento da arma de fogo que
pretende utilizar;

� O atirador deve utilizar somente munição apropriada para a
atividade praticada compatível com o armamento que possui e
dentro dos limites da pista/alvo utilizados;

� O atirador deve garantir que o cano de sua arma está livre e
desobstruído e a qualquer sinal de munição entalada ( ) devesquib

parar imediatamente os disparos e procurar de maneira segura na
área de segurança verificar a situação;

� Não confiar apenas nas travas de segurança para evitar disparos
acidentais (respeitar as 4 regras de segurança SEMPRE);

� Caso um acionamento de gatilho seja efetuado e um disparo não seja
realizado, o atirador deve manter a arma apontada para direção
segura aguardando ao menos 10 (dez) segundos uma eventual
queima tardia de propelente e disparo retardado;
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� Sempre respeitar as ordens e comandos do instrutor na linha de tiro;

� Sempre utilizar equipamento de segurança: coldre firme e confiável,
óculos de proteção e protetor auricular;

� Somente alimentar a arma de fogo quando for efetuar disparos;

� Armas não são brinquedos. Trate-as com respeito e respeite a
segurança de todos os envolvidos na atividade;

� Evite acidentes. Incidentes de tiro podem ser fatais ou de efeitos
permanentes;

� Guarde sua arma com segurança para evitar o uso não autorizado.
Armas e munições devem ser armazenadas sempre que não usadas;

� Guarde sua arma sempre desmuniciada, em ambiente controlado e
dentro de cofres. JAMAIS deixe uma arma ao alcance de crianças ou
dentro de móveis sem possibilidade de trancamento;

� Ouça e faça SEMPRE o que o Range Master manda;

� Ao caçar em grupo, sempre escolha uma pessoa para atuar como
Oficial de Segurança no dia ou na viagem;

� Nunca escale ou pule nada com uma arma carregada na mão ou
alimentada em seu coldre;

� QUANDO EM DÚVIDA.....NÃOATIRE.
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