
 

 

 

 

CBTP 

PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD 

RELATÓRIO DA PROVA E RELATÓRIO DE CONFORMIDADE 
 

Competição:   _____________________________________________________________ 
 

Data: ___/___/___ Clube:____________________ Cidade: ____________________  

Estado: ___________________________________________________________________ 
 

Match Director: ____________________________________________________________ 
 

Range Master:____________________________________________ NROI/IROA Nº:______ 

 

Stats Officer 

1. Nome ___________________________________ NROI/IROA Nº: __________________ 

2. Nome ___________________________________ NROI/IROA Nº: __________________ 

 

Chief Range Officers 

3. Nome ___________________________________ NROI/IROA Nº: __________________ 

4. Nome ___________________________________ NROI/IROA Nº: __________________ 

 

Chronograph 

5. Nome ___________________________________ NROI/IROA Nº: __________________ 

6. Nome ___________________________________ NROI/IROA Nº: __________________ 

 

 

STAGE 

 

RO 

NROI/ 

IROA 
 

RO 2 

NROI
/ 

IROA 
Nº 

       Nº  

Roundabout      

Five To Go      

Showdown      

Pendulum      

Handgun CLC      

Pistol Caliber 
Carbine ON 

     

Action Air ON      

Mini Rifle ON      

TRP     

SR     

SR Indoor     

NRA Rápido     

 



 

 

 

 

CBTP 

PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD 

RELATÓRIO DA PROVA E RELATÓRIO DE CONFORMIDADE 
 

Constatamos a seguinte situação da montagem e condução das provas das modalidades: 
 

A. Conformidade Steel Challenge (Preencher somente se aplica-se à sua sede). 

a. Roundabout 

b. Showdown 

c. Pendulum 

d. Five to go 

 

Item Não Sim 

Obrigatório   

Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a 

distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc. 
  

Foram identificadas corretamente?   

Os Metais correspondem aos tamanhos oficiais?   

A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?   

As súmulas utilizadas são as da CBTP?   

Os alvos foram pintados de branco a cada competidor?   

Os comandos foram dados corretamente em inglês?   

Opcionais, mas altamente recomendados   

As hastes de suporte estão protegidas por madeira ou são de madeira? (item não 

obrigatório, mas orientar ao RO que somente impactos visíveis nos metais podem ser 

pontuados, só pontuamos o que podemos ver). 

  

 

B. Conformidade Saque Rápido (Preencher somente se aplica-se à sua sede). 

a. ( ) Minuteria 

b. ( ) Timer 

 

Item Não Sim 
Obrigatório   

Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a 

distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc. 

  

Foram identificadas corretamente?   

Os Alvos são os oficiais da CBTP?   

A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?   

As súmulas utilizadas são as da CBTP?   

Somente para Provas com Minuteria: O tempo de acionamento está dentro do 

padrão esperado? 

  

Somente para Provas com Timer: foi considerado o tempo máximo de 
tolerância 

de 0.3 segundos para execução da série? 

  



 

 

 
 
 

CBTP 

PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD 

 
C. Conformidade Saque Rápido Indoor (Preencher somente se aplica-se à sua sede). 

a. ( ) Minuteria 

b. ( ) Timer 

 

Item Não Sim 

Obrigatório   

Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a 

distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc. 
  

Foram identificadas corretamente?   

Os Alvos são os oficiais da CBTP?   

A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?   

As súmulas utilizadas são as da CBTP?   

Somente para Provas com Minuteria: O tempo de acionamento está dentro do 

padrão esperado? 
  

Somente para Provas com Timer: foi considerado o tempo máximo de 

tolerância 

de 0.3 segundos para execução da série? 

  

 

D. Conformidade TRP (Preencher somente se aplica-se à sua sede). 
 

Item Não Sim 
Obrigatório   

Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a 

distancias envolvidas, tamanho de boxes, tipo de arma, etc. 

  

Foram identificadas corretamente?   

Os Alvos são os oficiais da CBTP?   

A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?   

As súmulas utilizadas são as da CBTP?   

Somente para Indoor: Foram utilizados alvos de 2/3 do tamanho na montagem a 

10m 

  

 

E. Conformidade NRA Rápido (Preencher somente se aplica-se à sua sede). 
 

Item Não Sim 

Obrigatório   

Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a 

distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc. 
  

Foram identificadas corretamente?   

Os Alvos são os oficiais da CBTP?   

A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?   

As súmulas utilizadas são as da CBTP?   

 
 

 



 

 

 

 

CBTP 

PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD 
 

F. Conformidade IPSC CLC (Preencher somente se aplica-se à sua sede). 
 

Item Não Sim 

Obrigatório   
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a 

distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc. 
  

Foram identificadas corretamente?   

Os Alvos são os oficiais da CBTP?   

A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?   

As súmulas utilizadas são as da CBTP?   

 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO 

Quantidade de competidores:  

 

Steel Challenge (Desafio do Aço) __________________________________________________ 

Saque Rápido _________________________________________________________________ 

Tiro Rápido de Precisão _________________________________________________________ 

NRA Rápido ___________________________________________________________________ 

Handgun CLC _________________________________________________________________ 

Pistol Caliber Carbine ON ________________________________________________________ 

Action Air ON _________________________________________________________________ 

Mini Rifle ON __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assinatura Range Master 

 

Assinatura Match Director 

 

 

 

CBTP 

PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD 

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS 

 

Descreva como foi o andamento da prova e eventuais problemas e soluções: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_______ de ______ de 2021 

 

_______________________                    _______________________ 


