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Alterações ao Regulamento de BR PC

Artigo 2º
Disciplinas e Categorias

1.A modalidade é disputada nas disciplinas de BR a 100m (BR100), BR a 200m (BR200) e BR a
300m (BR300).
2.Cada disciplina é disputada nas seguintes categorias:
a)Light Varmint;
b)Heavy Varmint;
c)Home Sporter;
d)Miras Abertas – Armas Clássicas
e)Miras Abertas - Open

Artigo 6º
Especificações das carabinas
……….
4)Miras abertas – Armas Clássicas
a)Carabina de miras abertas de modelo anterior a 1960;
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b)Com uma produção industrial superior a 500 unidades;
c)Cano original, ou com as mesmas dimensões do original, com um diâmetro máximo de 16mm à
boca do ano;
d)Peso do gatilho mínimo de 1.000 gramas;
e)Não são permitidos diópteres, túneis, miras telescópicas, níveis ou instrumentos similares, com
excepção dos diópteres ou túneis de origem das armas regulamentares militares e dos túneis de protecção
do ponto de mira;
e)Não são permitidas alterações à coronha original, nem a colocação de pesos adicionais;
f)Não são permitidos compensadores/estabilizadores, freios de boca ou extensores do cano, a menos
que façam parte integrante do cano.
.5)Miras Abertas - Open
a)Carabinas com uma produção industrial superior a 500 unidades;
b)Cano original, ou com as mesmas dimensões do original;
c)Podem ser usados alças e pontos de mira de qualquer configuração e túneis para o ponto de mira;
d)O peso total da arma, com todos os acessórios, não pode exceder os 6.000 gramas
d)Não são permitidos diópteres, miras telescópicas, níveis ou instrumentos similares, com excepção
dos diópteres que não tenham regulação do orifício de mirada;
e)Não são permitidas alterações à coronha original, nem a colocação de pesos adicionais;
f)Não são permitidos compensadores/estabilizadores, freios de boca ou extensores do cano, a menos
que façam parte integrante do cano.
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