
KING OF 1 MILE – BRASIL. 
 
REGRAS GERAIS: 
 
• Tamanho da equipe: 
 Esta é uma competição por equipes, mas a pontuação é individual. Cada equipe é 
composta por três pessoas. A equipe deve permanecer a mesma desde o dia do treino até 
o final da competição. Não são permitidas substituições.  
 
• A ordem das equipes para ocuparem suas posições nos postos de tiros, será gerada por 
sorteio, após o dia do treino. 
 
 Uma arma pode ser compartilhada entre dois atiradores, mas em dias diferentes ( se a 
prova for realizada em dois dias ). 
 
  
• As distâncias são: 
 - 700m – 1.000m – 1.200m – 1.400m – 1.600m. 
As distâncias exatas serão medidas pela direção da prova, antes do dia do treino e serão 
divulgadas. Os competidores tem a total liberdade de medir as distâncias com seus 
recursos, como rangefinder, etc... 
 
Tamanhos dos alvos: São placas metálicas de aço especial e medem aproximadamente 2 
MOA. 
700m – 40cm x 40cm. 
1.000m – 55cm x 55cm. 
1.200m – 70cm x 70cm. 
1.400m – 85cm x 85cm. 
1.600m – 100cm x 100cm. 
 
Tempo e número de disparos: 
O tempo é de 5 minutos por distância. 
O número total de disparos é de 26***. 
Em 700m, são 6 disparos, havendo impacto no primeiro disparo, o competidor ganha 
um bônus de 10 pontos, na planilha do R.O, esse disparo estará num campo separado. 
Nas demais distâncias, são 5 disparos por distância. 
Somando o dia do treino e a competição, o número máximo de disparos será de 50, em 
hipótese alguma o número de disparos entre o dia do treino e a competição, poderá ser 
maior que 50. 
***O competidor que optar em realizar um número maior que 24 disparos no dia do 
treino, como por exemplo, realizar 30 disparos, na prova ele entrará no posto de tiro 
SOMENTE com os 20 disparos restantes,constará na planilha do R.O o número de 
disparos que ele efetuou no treino. A distribuição dos disparos nestes casos, fica a cargo 
do competidor ( a estratégia para a distribuição da munição reduzida ). 
Não haverá reposição de munição em caso de falha do equipamento. 
 
Categorias: 
Calibre Menor: 223 – 6mm – 6,5mm – 7mm – 308w – 30-06 e com performances 
semelhantes. 



Calibre Maior : 270 Short Magnum – 300wsm – 300wm – 300 Norma Magnum – 338 
Norma Magnum – 338 Lapua Magnum – 375 CheyTac, e com performances 
semelhantes. 
A limitação de calibre na categoria Maior é o .375”, pois calibres como 408 CheyTac, 
416 Barrett, por exemplo, são característicos dos King OF 2 Miles, além do fator 
competitivo, esses calibres exigem suportes de alvos e alvos específicos.  
 
• Limitações do rifle:  
Calibre menor, o peso máximo do conjunto “pronto para atirar” ( rifle + luneta + bipé + 
quaisquer acessórios ), é de 11kg. 
Calibre Maior, “pronto para atirar”, o peso máximo é de 20kg. 
 
• Bipé:  
O bipé só pode ser fixado ao rifle em um único ponto, e deverá ter  apenas dois pontos 
de contato com o solo. 
Nada pode ser colocado em cima do bipé / rifle para adicionar peso e suporte 
adicional. Exemplos comuns são sacos de areia.  
Projetos não convencionais devem ser enviados para aprovação com antecedência ( 
antes da inscrição na prova ).  
  
• Sistemática de disparos pelas equipes ( trios de atiradores ). 
Os trios atirarão primeiramente nas distâncias de 700m, 1.000m e 1.200m, a ordem é 
definida por sorteio, assim como a ordem para os disparos a 1.400m e 1.600m. 
Supondo que existam três postos de tiro, ocupados por três equipes,o atirador número 
um do primeiro trio realiza os 6 disparos a 700m, o atirador número um do segundo trio 
realiza os 6 disparos a 700m, o atirador número um do terceiro trio realiza os 6 disparos 
a 700m. O atirador numero um do primeiro trio realiza os 5 disparos a 1.000m, o 
atirador número um do segundo trio realiza os 5 disparos a 1.000m, o atirador númeo 
um do terceiro trio, realiza os 5 disparos a 1.000m. O atirador numero um do primeiro 
trio realiza os 5 disparos a 1.200m,o atirador numero um do segundo trio realiza os 5 
disparos a 1.200m, o atirador numero um do terceiro trio realiza os 5 disparos a 1.200m. 
Nesse momento entra o segundo atirador de cada trio e repete o ciclo, assim como o 
terceiro atirador de cada trio e repete o ciclo. Esses trios se retiram dos postos de tiro e 
os novos trios assumem suas posições e obedecem a essa sistemática. 
Nos 1.400m e 1.600m, a sistemática é a mesma. 
Seguindo a filosofia das competições de F-Class, as equipes que atiraram por primeiro 
na manhã, não atirarão por ultimo a tarde ( teoricamente existe um vantagem quanto a 
ventos / miragem, em atirar no inicio e no final do dia ). 
 
• A parte traseira do rifle pode ser sustentada por uma bolsa ou almofada de qualquer 
tipo ( saco de areia, rear bag ), um monopé , mas não um descanso de estilo ajustável 
que não esteja preso ao rifle ( por exemplo, um rear bag com mecanismo de ajuste do 
tipo das estativas ). 
 
• Nenhuma equipe pode visualizar diretamente a transmissão de vídeo de câmeras, 
drones ou receber qualquer sinal de qualquer tipo de fora do ponto de disparo, durante 
os disparos. Não é permitida proteção auditiva de estilo de comunicação via rádio e / ou 
com fio. 
 



• O uso de medidores de ventos e instrumentos que coletem dados ambientais serão 
permitidos.  
 
• Protetor auditivo é obrigatório e dos olhos é altamente recomendável.  
 
•  Paradas por problemas técnicos: 
 O tempo não para devido a avarias do rifle ou equipamento. O atirador sozinho deve 
resolver o problema. Em alguns casos, com base em questões de segurança, o diretor da 
prova pode permitir assistência adicional para resolver um defeito. Depois que um rifle 
apresentar um terceiro defeito do mesmo tipo, qualquer mau funcionamento adicional ( 
pela quarta vez ) desqualifica o atirador e o rifle deve ser removido da linha. A qualquer 
momento que o diretor da prova considerar a arma, um atirador ou uma equipe insegura, 
ele poderá fazer a desclassificação, do rifle mais o atirador ou de toda a equipe.  
*** Não é obrigação dos R.O’s ou do diretor da prova, mas estes se sentindo a vontade, 
poderão ajudar o competidor a resolver um problema de mau funcionamento no 
conjunto ( conjunto é  rifle, luneta e bipé ). 
 
*Segurança: É obrigatório o uso de dispositivo de segurança, bandeira de plástico na 
câmara do rifle ( chamber safety flag ). 
A chegada e saída do rifle no posto de tiro, será com o mecanismo de disparo aberto e 
com o safety flag na câmara.  
 
• Juria: Serão no mínimo um diretor de prova, três R.O’s e um colaborador para ir até as 
placas em caso de duvidas, para até cinco equipes atirando simultaneamente. Os três 
R.O’s estarão com suas lunetas de observação ( spotting scope ), e no mínimo um deles 
planilhando os resultados.  
Em caso de dúvida de impacto, o R.O pontua conforme sua visão, mas coloca uma 
obervação para revisão. Após o término da sequência de todos os atiradores de um ciclo 
de distâncias, com todos os rifles em condição de segurança, o colaborador irá até a 
placa, fará uma fotografia geral e uma com zoom onde ela é presa, envia essas fotos 
para os R.O’s e estes decidirão a pontuação. Para o reinício da prova é obrigatório uma 
comunicação via rádio ou celular, com o colaborador que foi até a placa. 
No final da competição, o competidor poderá requerer a imagem da placa fotografada, 
havendo discordância, haverá uma reunião entre o competidor, o diretor de prova e os 
três R.O’s, daí sairá o resultado definitivo do impacto que gerou a duvida.  
 
• Os espectadores não têm permissão para se comunicar com as equipes que estão 
atirando, de qualquer forma. 
Não é permitido um competidor atender ligação ou receber mensagens pelo celular ou 
qualquer aparelho, é recomendado, ou poderá ser solicitado pela juria, para o 
competidor colocar seu celular em modo avião. 
• Caso haja um sistema de conferencia de impactos por imagens, o monitor deverá estar 
protegido, SOMENTE os componentes da juria devem ter acesso a essas imagens, é 
expressamente proibido qualquer outra  pessoa ter acesso a essas imagens, até o término 
da competição.  
Os R.O’s informarão verbalmente os impactos ao atirador ( placa, hit ou uma 
comunicação pré combinada no briefing ), não é permitido a juria fazer comentários 
sobre os disparos sem o impacto ( como por exemplo, informar onde passou, baseado 
no rastro do projétil ).  
 



• Não é permitido treinar antes da competição ( fora do dia especifico do treino ). 
  
• Os espectadores devem ficar longe o suficiente para não atrapalharem as equipes 
durante os disparos ou preparação. Por este motivo, não haverá nenhum outro pessoal 
na área do box de tiro, com exceção de pessoas que possam estar fazendo cobertura do 
evento. 
 
 
 
PONTUAÇÃO: 
Nos 700m, acertando o primeiro disparo o atirador tem um bônus de 10 pontos. Os 
demais impactos serão multiplicados por 7. 
Nos 1000m os impactos serão multiplicados por 10. 
Nos 1200m os impactos serão multiplicados 12. 
Nos 1400m os impactos serão multiplicados por 14. 
Nos 1600m os impactos serão multiplicados por 16. 
 
Critérios para o desempate: 
As distâncias maiores e os primeiros impactos tem maior valor ( impacto um tem maior 
valor que o dois, o dois tem maior valor que o três e assim sucessivamente ). 
 
• Atrasos por membros de uma equipe ou por toda a equipe: 
As equipes são responsáveis por saberem quando atiram. O não comparecimento a 
tempo pode resultar em desclassificação, o diretor da prova pode avaliar o motivo do 
atraso , decidindo se a equipe será colocada no final da lista ou desclassificada. 
Não será permitido o competidor atirar fora da sequência programada ( 700m-1.000m-
1.200m ) e  ( 1.400m – 1.600m), caso um competidor ou uma equipe se atrase e não seja 
possível seguir a sequência de disparos programada, o competidor ou equipe serão 
desclassificados.  
 
Cancelamento de uma prova King OF 1 Mile no local da prova: 
O clima não é motivo para cancelamento, mas em condições extremamente adversas, 
como fortes temporais, trovoadas, alagamentos, etc, uma comissão formada pelo diretor 
da prova, R.O’s, membros do clube onde a prova está sendo realizada a competição e 
um representante dos competidores, tomarão a decisão. 
Cancelamento antecipado de uma prova: 
Uma comissão fará as avaliações e tomará as decisões. 
 
 
 Geral: 
Inscrições:  
Serão realizadas previamente no site da FGCT ( Federação Gaúcha de Caça e Tiro ) ou 
no local da competição, com prazos de antecedência que serão divulgados.  
No local da competição, é recomendável que tenhamos o retorno visual dos impactos 
sem o acerto nas placas, através de poeira do solo, marcas no solo ou poeira em rochas. 
Indicadores de vento: É obrigatório usar no mínimo uma bandeira ou biruta. 
É recomendável bandeiras oficiais de F-Class ( medem cerca de 4m ), ou uma biruta de 
grandes dimensões. O mastro deve ser bem alto, recomenda-se de 5m ou mais. 
Havendo um indicador de vento, recomenda-se ele ficar na distância de 1.200m, 
havendo dois, em 1.200m e 1.600m, havendo três, em 700m – 1.200m e 1.600m. 



É recomendável que o posto de tiro de cada equipe tenha 2,0m de largura. 
É recomendável pintar as placas na cor branca. 
É recomendável que o posto de tiro geral tenha cobertura,um gazebo, uma estrutura fixa 
, uma lona, etc, isso facilita muito tocar a prova em condições adversas de clima. 
Conforme o número de inscritos, a competição poderá ser realizada em dois ou três dias, 
o treino será em um dia, a prova será em um dia ou dois dias. 
 
 Revisão em Novembro – 2021. 
 
 
 


