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Grupo de Interesse em Tiro Esportivo 

Curso Básico de Tiro Olímpico com armas de ar comprimido 

 

1) Pré-inscrição: para reservar sua vaga, basta enviar o nome completo, idade e matrícula do Clube (no caso de 

ser associado), ou Registro na Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), entidade parceira, para o e-

mail . As vagas são limitadas.                                                                                        tiroolimpico@yahoo.com.br 

Obs.: a idade mínima é 15 anos e é condição obrigatória que o responsável pelo menor participe do curso.  

2) Valor: R$ 1000,00 para associados e R$ 1200,00 para os demais. Esse valor é à vista ou em até duas parcelas, 

sem acréscimo. Pode-se parcelar em mais vezes, conforme a conveniência do aluno (favor consultar). Com o 

depósito de um sinal de R$ 100,00, a vaga estará assegurada (entre em contato para obter os dados bancários). 

Obs.: a) Havendo mais de uma pessoa da mesma família, a segunda e as demais pessoas (maiores de idade) 

terão um desconto de 20%. Os menores terão um desconto-padrão de 50%. b) Quem já fez o Curso e desejar 

um "refreshment" dos Conceitos, poderá refazê-lo, com um desconto de 50%.  

3) Equipamentos: Caso a pessoa não tenha armamento próprio, todos os equipamentos e materiais são 

fornecidos. Após o Curso, na oportunidade possível e de forma a ser possível prosseguir no esporte, a pessoa 

deverá adquirir seu próprio material.  

4) Carga horária e Assuntos a serem ministrados: três horas-aula de Teoria e três de Prática, num só dia, de 

08:30h às 17:00h. A chegada deverá ser às 08:00h, para credenciamento e recebimento de materiais didáticos. 

 → Teoria I- Regras de Segurança no manuseio da arma, na residência e no estande de tiro; Procedimentos do 

Atirador e disciplina de estande; Aspectos da legislação; Tipos de armamentos; Calibres; Nomenclatura; 

Principais disciplinas de tiro olímpico e tiro esportivo; Vestimentas e acessórios; Características das armas 

esportivas e olímpicas; Armamentos para iniciação; Armamentos de alta precisão; Tiro como lazer e 

competição. 

 → Teoria II- Grupamento da arma; Prova de fábrica; Tipos de chumbinhos; Grupamento da munição; Balística 

interna e externa; Casamento da arma com munição; Incidentes de Tiro e disparos acidentais; Diferenças entre 

Tiro Esportivo e Tiro Olímpico. 

 → Teoria III- Fundamentos do Tiro: Posição, Postura, Empunhadura, Visada (no centro e na base), 

Acionamento do Gatilho; Técnicas especiais: Relaxamento, Controle da Respiração, Acompanhamento ("follow 

through") e "Cantar o tiro"; Análise do tiro individual e análise do grupamento; Controle do tempo; Influências 

ambientais; Arco de movimento; Ritmo do tiro; Treinamento exterior e interior; Treinamento mental; 

Treinamento em seco; Alvos especiais para treinamento; Preparação e planejamento para o treino; Livros e 

artigos sobre Tiro; Estudos posteriores sobre Tiro.  

→ Teoria IV- Saúde e cuidados especiais; Coordenação olho-mão; Visão e cuidados; Preparação física; 

Alimentação; Sono; Influência da idade; Preparação psicológica; Pensamento positivo; Autossugestão; Método 

Silva e Neurolinguística; Barreiras mentais; Ansiedade; Busca do equilíbrio mental e emocional; Estresse de 

competição; Força de vontade, autoestima e autossuperação; A manutenção da prática de Tiro; Vantagens de 

se associar a um Clube; Tiro sob orientação.  

→ Prática de tiro em estande olímpico- 3 horas.  

5) Coordenação e execução: Comte. Fernando Lessa. Praticante do Tiro Esportivo desde 1972, participou dos Jogos 

Olímpicos de Moscou-1980, do Torneio de Abertura das instalações dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984 e 

Campeonatos Mundiais de Tiro em Seul-1978 e Caracas-1982. Foi recordista brasileiro e das Forças Armadas 

em diferentes disciplinas e ocasiões, havendo igualado o recorde mundial de 599 pontos em 600 na disciplina 

Tiro Rápido, nos preparativos para os Jogos de Los Angeles. Tem Cursos de Instrutor de Tiro em Fort Benning e 

Berlim. 


