
 

 

 

IPSC vs IDSC 

 

No Brasil, o IPSC (International Pratical Shooting Confederation) está 
consolidado desde a década de 80 e hoje a CBTP (Confederação Brasileira de 
Tiro Prático) e suas Federações, promovem competições muito bem 
organizadas em todo o país. 

Com a chegada do IDSC (International Defensive Shooting 
Confederation) em meados de 2012, a modalidade está cada vez mais 
pulverizada no país. A CBTD (Confederação Brasileira de Tiro Defensivo e Caça) 
possui um modelo de gestão centralizada, o que dispensa as Federações 



 

 

Intermediárias. Assim, Clubes de Tiro por todo o Brasil podem promover suas 
próprias competições e, devido ao custo consideravelmente menor, o IDSC vem 
conquistando cada vez mais atletas. 

Daí vem a dúvida. Qual é melhor? O que praticar? IPSC ou IDSC? 

Embora ambas sejam modalidades de tiro dinâmico, onde o atleta 
precisa se deslocar ao longo um circuito alvejando os alvos no menor tempo 
possível, na prática, o IPSC e o IDSC são bem diferentes tanto nos 
regulamentos quanto na dinâmica do jogo. 

1 – Regras de Pontuação 

IPSC 

 
No IPSC o alvo padrão é um Polígono de 8 lados com 3 zonas de pontuação: 
ALFA, CHARLIE e DELTA. Os alvos metálicos sempre pontuam ALFA quando 
derrubados. Existem 2 formas de pontuar dependendo da potência da sua 
munição: 

 
ALFA CHARLIE 

Fator Maior 5 4 

Fator Menor 5 3 

 
Alvo padrão de IPSC 



 

 

O fator é simplesmente a massa do projétil (em Grains) multiplicada pela 
velocidade de saída na boca do cano (em Pés p/ Seg). Na Física, essa grandeza 
é conhecida como Quantidade de Movimento, e é ela que determina a 
intensidade da sensação de recuo da arma. 

Cada alvo deve ter no mínimo 2 impactos (serão pontuados sempre os 2 
melhores tiros). Cada impacto faltante corresponde a um “Miss” ou “Mike”, que 
penaliza o competidor em 10 pontos. 

O tempo da pista é medido pelo Timer, um aparelho capaz de medir o 
tempo entre o apito de início e o estampido do último disparo. A função do árbitro 
(chamado de Range Oficcer, ou RO) é se deslocar com o atleta ao longo da pista 
com Timer apurando o tempo e estar atento a eventuais violações de segurança 
ou penalidades. Também é o RO que apura e registra  a pontuação da pista. 

 
Timer para Tiro 

As penalidades no IPSC são chamadas de PT (nome apropriado, não?) 
e cada PT computa 10 pontos negativos. Exemplos de penalidades são tiros 
No Shoot (alvos brancos), disparar com o pé fora da área delimitada ou ignorar 
algum alvo pontuável na pista. 

Violações de segurança como se deslocar, recarregar ou resolver panes 
com o dedo no gatilho, além de violar o ângulo de segurança de pista 
correspondem a desclassificação sumária ( conhecido como DQ). 



 

 

 
Árbitro de IPSC (RO) 

Ao final da pista, soma-se os pontos dos alvos, subtrai-se os PTs e os 
“mikes” e divide-se o resultado pelo tempo total do Timer. O número obtivo é 
chamado Hit Factor, que vai determinar a classificação dos atiradores em cada 
pista. 

Em geral as provas nacionais de IPSC são compostas de 6 a 20 pistas. 
Cada pista possui uma quantidade máxima de pontos. Uma pista de 10 alvos 
IPSC e 4 metais é uma pista de 24 disparos pontuáveis (10×2 + 4), logo ela vale 
120 pontos (24 x 5). Aqui entra a parte complicada da regra de pontuação do 
IPSC que pouca gente conhece: Independentemente do resultado obtido pelo 
atirador na pista, o primeiro colocado, ou seja, aquele que obtiver o maior hit 
fator, vai levar 100% dos pontos da pista. Os demais competidores vão levar 
uma porcentagem dos pontos da pista, correspondente à porcentagem de seus 
“Hit Factor”s em relação ao primeiro colocado. Complicado, não? Mas saber isso 
é essencial para a estratégia do competidor ao longo da competição. 

  

IDSC 

No IDSC, a coisa é bem mais simples (o que não 
necessariamente  significa que seja mais fácil). Os alvos possuem formato 
humanoide com 3 zonas pontuáveis: 0, +2seg e + 5seg. 



 

 

 
Alvo padrão do IDSC 

Ao longo da pista, é função do árbitro (que aqui é conhecido como DSO 
ou Defensive Shooting Officer) apurar o tempo total do Timer, garantir a 
segurança e atribuir as penalidades (EP) ao atirador. Cada penalidade 
corresponde a 4 segundos de acréscimo no tempo do Timer. 

Existem diversas atitudes que podem provocar um EP e, a cada EP soma-se 4 
segundos ao tempo da pista. Listemos algumas delas: 

1. Em situações onde há uma cobertura disponível, como uma parede ou 
barricada, o atirador deve se abrigar para realizar os disparos. Ao menos 
50% do corpo deve estar protegido. Se o árbitro entender que o atirador 
está se expondo, ele verbalizará um aviso “COBERTURA”. Se ignorado, 
pelo atirador, cada disparo desabrigado corresponderá a 1 EP. 

2. O atirador não pode derrubar munição viva na pista, exceto em casos de 
pane de nega, onde a espoleta não foi deflagrada. Assim, o carregador 
só pode ir ao chão se estiver vazio. Em situações de recarga, o atirador 
deve reter o carregador parcialmente cheio. Se derrubá-lo 
acidentalmente, ele pode recolher no chão antes do próximo disparo para 
fugir do EP. 

3. Existem situações em que o atirador deve alvejar determinados alvos em 
movimento. Nestes casos, para cada tiro parado, atribui-se 1 EP. 

4. Se existe uma parede, janela ou barricada, o atirador não pode expor a 
arma do outro lado. Se o fizer, a cada disparo é computado 1 EP. 

5. No IDSC o primeiro disparo deve ser feito dentro de um tempo mínimo, 
definido para cada pista. Caso o atirador não cumpra esta meta, haverá o 
acréscimo deste tempo ao tempo do Timer, como penalidade. 

Violações de segurança também ocasionam desclassificação sumária (DQ). 



 

 

Ao final da pista, cada alvo deve ter ao menos 2 impactos. Cada impacto 
faltante é um “Miss”, que penaliza em 10 segundos. Também existem os alvos 
refém, identificados com duas mãos estendidas pintadas em preto. Impactos no 
refém também penalizam em 10 segundos. Assim, soma-se as penalidades ao 
tempo do Timer e temos o tempo total da pista. 

A classificação ao final do campeonato no campeonato se dá pelo tempo 
total, ou seja, a soma do tempo total de cada pista. Ou seja, é bem mais fácil de 
compreender a apuração dos resultados. 

 
Arbitro de IDSC (1ª Versão do Uniforme) 

Um detalhe aqui é a hiper-valorização da precisão e da perícia do atirador 
em atender às regras da pista. Se por um lado isso aproxima o atleta de uma 
situação real de combate armado, do ponto de vista competitivo, o atleta pode 
ser penalizado em 2 a 5 segundos caso não pontue o alvo em “área vital”. Isso 
significa que vale muito à pena gastar mais tempo entre os disparos para garantir 
uma pista limpa. 

2 – Equipamentos 

No IPSC existem 5 divisões oficiais de HandGun, 1 divisão em estágio de 
teste e 1 divisão homologada exclusivamente no Brasil. São elas: 

1. Revólver: Aceita revólveres de até 6 tiros para fator maior (170) e 8 tiros 
para fator menor (125). 

2. Classic: Divisão para pistolas tipo 1911 clássicas monofilares. Aceita 
carregadores  de até 8 tiros para fator maior (170) e 10 tiros para fator 
menor (125). 

3. Production: Divisão de fator menor, apenas (125). Utiliza pistolas de 
Dupla Ação ou Ação Híbrida. As armas devem ser utilizadas como vêm 
de fábrica, sem customizações. Alívio de gatilho (mínimo 5 Libras na ação 
dupla), amaciamento do mecanismo e troca das miras são as únicas 
modificações permitidas. 

4. Standard: É a divisão mais típica do IPSC. Fator maior (170) e Fator 
Menor (125). As pistolas podem sofrer ampla customização, como cortes 
no ferrolho, apoio de dedo da mão fraca, funil, etc. A pistola deve entrar 
em uma caixa coma s medidas 225 x 150 x 45 mm com o carregador 
inserido. São proibidos miras eletrônicas e compensadores de recuo. 



 

 

5. Open: Divisão de Fator Maior (160) e Fator Menor (125). É a fórmula 1 do 
IPSC, onde o armeiro acaba fazendo parte da equipe. A customização 
livre e irrestrita. Miras eletrônicas e compensadores de recuo são 
autorizados. A única limitação é o carregador que não pode ultrapassar 
17cm. Nessa medida, as pistolas comportam até 28 tiros. 

6. Production Optics: É uma divisão em fase de teste. A ideia é utilizar 
pistolas de fábrica com as famosas miras eletrônicas miniatura. Essa 
divisão começou em 2018 com o crescimento da popularidade das armas 
de porte com red dot nos EUA. 

7. Light 380: É uma divisão homologada exclusivamente no Brasil devido à 
burocracia que restringe o acesso à armas de uso restrito. É a porta de 
entrada para o atirador brasileiro, que normalmente consegue comprar 
uma pistola calibre 380 com mais facilidade. Segue a mesma regra de 
customização da Standard. 

 

No IDSC existem apenas 3 divisões para pistolas. São elas: Revólver, 
Hard Pistol (acima de 9x19mm) ou Soft Pistol (até 380 Auto). As armas devem 
ser originais de fábrica. São permitidas apenas pequenas customizações como 
troca de miras e amaciamento, como seria uma arma para defesa. 

O cinto do atleta de IPSC também é diferente do de IDSC. No IPSC são 
permitidos coldres esportivos, que favorecem a velocidade do saque e as trocas 
de carregador. Já no IDSC o equipamento deve ser de serviço ou de defesa e a 
arma precisa estar velada por uma jaqueta, camisa ou colete. 

Embora não seja uma regra, o visual dos atletas também será bem 
diferente. Como existe uma cultura mais competitiva no IPSC, as roupas usadas 
são mais leves e esportivas, que favoreçam a mobilidade e a velocidade. O uso 
de roupas camufladas não é incentivado, então os atletas abusam do colorido 
característico das competições esportivas. Já o IDSC, que tem uma pegada mais 
defensiva, o visual dos atletas é mais “Tacticool”. Calças e botas táticas são 
muito utilizadas no bom e velho visual PMC. 



 

 

 Conclusão 

IPSC e IDSC possuem suas diferenças tanto no jogo quanto na filosofia. 
Mas ambos são muito divertidos e trazem a possibilidade de um enorme 
aprimoramento pessoal no manejo às armas de fogo. 

O IPSC é uma modalidade muito madura e graças à sua pegada 
esportiva, é extremamente popular no mundo inteiro, incluindo na Europa 
desarmamentista. Diríamos que é uma modalidade perfeita para aqueles 
indivíduos competitivos e que buscam pela auto superação. 

As pistas são complexas, envolvem grandes desafios técnicos e o atleta 
é levado ao limite do humanamente possível. Para os iniciantes no tiro, pode ser 
uma modalidade razoavelmente difícil, o que pode frustrar alguns. 

As federações e confederação cobram as taxas de inscrição nas provas 
de IPSC e o volume de tiro por prova gira em torno de 150 a 200 tiros em uma 
competição local de 6 pistas e até 400 tiros em um campeonato brasileiro de 18 
pistas. 

No IDSC, devido a estrutura da CBTD que dispensa federações 
estaduais, e são os responsáveis pelas taxas de inscrição nas provas, e o 
volume de tiro por prova gira em torno de 50 a 100 tiros por competição. 

O que Jeff Cooper fazia quando criou o IPSC era uma tentativa de simular 
a realidade de um combate armado. Em determinado momento histórico, a 
administração da IPSC optou por buscar ser reconhecido como um esporte. O 
objetivo era não desagradar o crescente movimento desarmamentista na 
Europa, Austrália e América Latina. A estratégia deu certo, mas isso provocou 
um racha dentro da IPSC e novas organizações surgiram como a IDPA e a 
USPSA que mantiveram suas raízes no tiro defensivo. 

A IDSC ainda é jovem e tem muito a crescer, mas se temos a felicidade 
de ter essas duas opções no Brasil, que tal ignorarmos as rixas pessoais entre 
os cartolas do esporte, que obviamente defendem seus interesses financeiros e 
partirmos para o que realmente importa que é nos unir pela desburocratização 
do esporte. 

Lembrem-se: Foco na massa de mira, esmague o gatilho suavemente e 
bons tiros! 
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