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APÊNDICE: MINI-RIFLE - Divisão STANDARD - TAG M10 
 

 STANDARD - TAG M10 

1. Calibre máximo/mínimo .22LR 

2. Carregadores destacáveis/removíveis Sim 

3. Capacidade máxima de munição na arma 11 munições (10 no carregador + 1 na câmara)  

4. Dispositivos de recarga rápida e Clip Sim, máximo de 2 carregadores acoplados por clip  

5. Modificações Não, veja itens 16 

6. Distância máxima dos carregadores do corpo 50 mm 

7. Compensadores Não 

8. Ports (furos no cano) Não 

9. Miras Óticas ou Eletrônicas  Não 

10. Bipés  Não 

11. Grip vertical e apoio de dedo ou mão Não 

12. Alavanca estendida no liberador do carregador Não 

13. Botão estendido na trava de segurança Não 
 

 

14. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:  

• Somente será aceita arma original de fábrica da linha básica de produção sem qualquer tipo de 

customização nem mesmo com acessórios produzidos pela própria fabrica.  

• Somente será aceita arma com o retém do carregador localizado entre o guarda-mato e o carregador.  

• Não será permitido protótipos de qualquer arma. 

15. CARREGADORES:  

• Apenas carregador monofilar original de fábrica com capacidade máxima de 10 munições. 

16. MODIFICAÇÕES PERMITIDAS:  

• Pintura da arma (apenas alteração da COR), é permitida quando não trouxer vantagem competitiva. 

• Substituição do aparelho de pontaria (alça e massa), desde que não necessite alteração significativa na 

estrutura da arma, exemplo usinagem, furos e/ou cortes. 

17. É PROIBIDO:  

• O uso de carregador com capacidade superior a 10 munições, ainda que utilizado dentro do limite 

permitido. 

• Uso de qualquer arma na plataforma AR. 

• Uso de coronha de marca, modelo diferente do original e/ou retrátil e/ou ajustável (que permita 

regulagem de algum parâmetro). 

• Quaisquer outros recursos, acessórios ou peças que não estejam disponíveis na arma em seu estado 

original de fábrica. 

Obs.: Durante a competição qualquer situação diferente das regras acima o atleta perderá a TAG M10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   


