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1. Jamais aponte uma arma, carregada ou não para qualquer coisa ou pessoa; 

2. Nunca engatilhe a arma quando não tiver a intenção de atirar; 

3. A arma jamais deverá ser apontada em direção que não ofereça segurança quanto a um 

disparo acidental; 

4. Trate a arma de fogo como se ela estivesse permanentemente carregada; 

5. Não faça uso de álcool ou qualquer tipo de drogas quando estiver portando arma; 

6. Mantenha seu dedo longe do gatilho até que você e esteja realmente apontando para o alvo 

e pronto para o disparo; 

7. Ao sacar ou coldrear uma arma, faça-o sempre com o dedo fora do gatilho; 

8. Certifique-se de que a arma esteja descarregada e aberta antes de qualquer limpeza; 

9. Nunca deixe uma arma e as munições de forma descuidada; 

10. Evite testar sistematicamente as travas de segurança da arma após acioná-las; 

11. Certifique-se de que o alvo e a zona que o circunda sejam capazes de receber os impactos 

de disparos com a máxima segurança, acionados sob os comandos de voz: Pista Fria 

(sempre postando as armas abertas sobre a bancada do stand) e Pista Quente (pista livre 

para disparo). 

12. Nunca atire em superfícies planas a menos de 15 metros, porque os projéteis podem 

ricochetear; 

13. Nunca puxe uma arma em sua direção pelo cano; 

14. Carregue e descarregue a arma com o cano apontado para uma direção segura; 

15. Caso a arma “negue fogo”, mantenha-a apontada para o alvo por alguns segundos. Em 

alguns casos, pode haver um retardamento de ignição do cartucho; 

16. Sempre que entregar uma arma a alguém, entregue-a descarregada e aberta; 

17. Sempre que manusear / transportar uma arma verifique se ela está realmente descarregada 

e deixe-a aberta; 

18. Quando a arma estiver fora do coldre e empunhada para o tiro, esteja absolutamente seguro 

de que não a está apontando para qualquer parte de seu corpo ou de outras pessoas ao seu 

redor; 

19. Tome cuidado com possíveis obstruções do cano da arma quando estiver atirando; 

20. Nunca transporte uma arma no bolso ou no cós da calça. Use a embalagem apropriada ou 

o respectivo coldre com fecho de segurança; 

21. A arma deve ser transportada no coldre, salvo quando houver a consciente necessidade de 

utilizá-la; 

22. Munição antiga / velha pode ser perigosa e seu uso não é recomendável; 

23. Utilize óculos protetores e abafadores de ruídos quando estiver praticando tiro real. 
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