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2020 foi um ano bem estranho, até para os esportes, mas com muita dedicação e
persistência, fechei com chave de ouro no Campeonato Catarinense.

Olá, pessoal!
Neste primeiro artigo do ano, venho bem feliz e orgulhosa contar para vocês sobre a minha
mais recente vitória no Campeonato Catarinense de IPSC.
No dia 13 de dezembro de 2020, na cidade de Blumenau, tivemos a 3ª e última etapa do
Campeonato, o que geralmente são 8 etapas no ano, devido à pandemia, tivemos apenas 3.
Confesso que não foi uma etapa fácil, saber do resultado foi bastante emocionante, ainda
mais com o 1º lugar na minha categoria .380 Light Damas.
A minha preparação desta vez foi bem interessante porque tive ajuda do casal Emerson
Falconi (@falconi.iat, PRF e instrutor de tiro na instituição) e sua esposa Maíra Gallassini.
O instrutor Falconi apresentou uma proposta sobre metodologias diferentes para qualificar
a aplicação dos fundamentos do tiro, ou seja, eu deveria voltar lá no começo, quando
treinava o básico do tiro que são visada, empunhadura, enfim... mas em uma metodologia
diferente para que os resultados pudessem ser organizados e planilhados (onde entrou a
Maíra), permitindo constatar quais eram as minhas maiores dificuldades e explorar planos
de melhoria.
Pretendo em uma próxima publicação mostrar para vocês como foi esse treino e a
metodologia utilizada, já que eu precisei usar um alvo diferente, o qual pontuava meus erros
e acertos.

Visite www.infoarmas.com.br

Página: 1

Uma outra coisa interessante na competição sobre essa nova parceria, foi que eles me
pediram para analisar cada pista e pensar na estratégia de execução, coisa que eu já fazia,
porém agora eu deveria escrever e depois que eu saísse da pista, anotar o que deu certo da
tática que eu havia montado analisando o croqui ou o que deu errado. Isso ajudou a me
manter ainda mais concentrada. Houve casos que a pista era completamente diferente do
desenho, então a tática que eu havia escrito, era inútil, assim começava um novo estudo
sobre o que seria feito.
Com mais essa vitória é possível que eu tenha levado pela 5a vez, o título de Campeã
Catarinense de IPSC na categoria .380 Light Damas, porém, vamos deixar sair o resultado
oficial da Federação, né!
Abaixo, segue alguns dos meus vídeos desta prova.
https://youtu.be/mjtWwgITsTc

https://youtu.be/JxMEiB06uEU

https://youtu.be/dwhYr6h_GQA
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