
                                        
 

 

CAMPEONATO INTERCLUBES DE TRAP SINGLE 50 

 

I - Finalidade 

 

Estabelecer normas de conduta para o desenvolvimento do CAMPEONATO INTERCLUBES DE 
TRAP SINGLE 50. 
O Campeonato Interclubes celebra a união de quatro clubes do Sul de Minas, para a realização 
de uma competição de tiro ao prato na modalidade Trap Single 50 entre seus associados. Os 
clubes organizadores são: 
 
• Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro. 
• Clube Ourofinense de Tiro Esportivo e Caça. 
• Clube de Tiro e Caça Coronel Rennó. 
• Pista de Trap de Monte Sião. 
 

II - Objetivo 

 

Fomentar o desenvolvimento do esporte através de competições realizadas pelo sistema de 
provas. 
 
 
III- Deveres dos Atletas Participantes 

 

São Deveres dos Atletas Participantes: 
 
Observar e cumprir rigorosamente todas as normas e exigências legais impostas pelo Exército 
Brasileiro – EB; 
 
Apresentar toda a documentação pessoal e dos respectivos equipamentos; 
 
Observar e cumprir rigorosamente todas as regras de segurança e as condutas pertinentes à 
prática do Tiro Esportivo; 
 
Tratar com respeito, zelo e cordialidade todos os Atletas e os Organizadores das Provas; 
Observar e cumprir rigorosamente todas as instruções deste regulamento; 
 
Atender a todas as orientações dos Fiscais de Provas, Árbitros e Membros da Organização, sob 
pena de sofrer advertência verbal, invalidade dos resultados, desclassificação da prova ou 
expulsão do Campeonato; 
 
Notificar possíveis irregularidades à Organização através dos membros da organização. 



                                        
 
 
IV – Calendário 

 

O CAMPEONATO INTERCLUBES DE TRAP SINGLE 50 será composto por 
5 (cinco) eventos: 
4 (quatro) etapas classificatórias presenciais. 
1 (uma) etapa final (playoff). 
 

MÊS MODALIDADE DATA 

MARÇO Etapa presencial no Clube Sul Mineiro de Caça 
e Tiro em Pouso Alegre.  

26/27 

MAIO Etapa presencial no Clube Ourofinense de Tiro 
Esportivo e Caça em Ouro Fino. 

28/29 

JULHO Etapa presencial no Clube de Tiro e Caça 
Coronel Rennó em Jacutinga. 

16/17 

SETEMBRO Etapa presencial na Pista de Trap de Monte 
Sião. 

10/11 

NOVEMBRO Etapa Final (Clube a ser definido) 26/27 

 

a) As provas serão realizadas de sábado e/ou domingo das 08h00 AM até às 18h00 
PM, com horário limite de inscrição até as 11h00 do dia de prova. 
 

 

V – Ranking de Premiação e Regras de Classificação 

 

RANKING DE PREMIAÇÃO: 
 
Etapa classificatória: Peso 1 (resultado - valor atribuído X 1) Etapa Final: Peso 2 (resultado - 
valor atribuído X 2) 
Para fins de classificação no Ranking Final de Premiação serão considerados os 3 (três) 
melhores resultados obtidos nas Etapas Classificatórias acrescido do resultado da Etapa Final. 
 
 

VI – Modalidade e Premiação 

 

1) TRAP SINGLE 50 
 
Categorias: Sênior e Damas 
 
                        



                                        
 
 Premiação 
Sênior: Premiação com troféus ao final do campeonato do 1º ao 3º colocado e medalhas do 4º 
ao 10º.  
 
Damas: Premiação com troféus ao final do campeonato da 1º a 3º colocada. 
 
Ao final do campeonato os resultados das categorias Sênior e Damas formarão um único 
ranking overall para uma premiação dos 3 primeiros colocados, os mesmos receberão 
premiações em CARTUCHOS CBC F-150 CALIBRE 12 nas seguintes quantidades: 
1º colocado(a) – 500 cartuchos 
2º colocado(a) – 300 cartuchos 
3º colocado(a) – 200 cartuchos 
 
 
VII – Inscrições 

 

Valor das Inscrições e Reinscrições: 

MODALIDADE VALOR 

TRAP AMERICANO R$ 100,00 

 

Sobre os Procedimentos de Prova: 
 
1- O horário limite para inscrição de todas as passadas que o atirador pretender 
participar deverá ser até as 11h00 do dia da prova; 
 
2- A formação da esquadra com os atletas se dará conforme as inscrições forem sendo 
efetuadas, devendo os atletas ficarem à disposição da organização para se apresentarem na 
pendana de tiro assim que forem convocados; 
 
3- Critério de desempate: 
 
a) Maior resultado obtido na última série; 
b) Persistindo o empate, será considerado ganhador o atleta mais velho.  
c) Persistindo o empate, será considerado ganhador o atleta que fez menos inscrições.  
 
4- O árbitro apontador, deverá marcar os resultados nas súmulas da seguinte forma  
a) Prato BOM (DEAD = quebrado): marcar com uma barra “/” ou letra “X”; 
b) Prato PERDIDO (LOST = ZERO): marcar com o número zero “0”. 
c) Ao final de cada certame de 05 (cinco) disparos de cada membro da esquadra, o árbitro 
apontador deverá anunciar claramente: “Muda / Troca” e em seguida anunciar em voz alta os 
pratos perdidos de cada membro da esquadra. 
 
5- Apesar da atenção do árbitro apontador na correta somatória dos pratos quebrados, 
bem como na correta somatória dos escores obtidos no final da prova, é de responsabilidade 
única e exclusiva do competidor a conferência destas somatórias ao assinar a súmula e antes 
desta ser enviada para a administração da prova. A administração da prova tem autonomia 



                                        
 
para corrigir a(s) somatória(s) errada(s), preferencialmente avisando o competidor sobre o 
erro na somatória realizada pelo árbitro apontador. 
 
6- O manuseio de armas e/ou munições deverá ocorrer apenas na pista de tiro e no 
momento que o atleta for participar da sua prova. Demais atletas que estiverem aguardando 
não deverão manusear armamentos durante a execução das provas. 
 
7- Munição: Será permitido apenas o uso de cartuchos novos, com máximo de 32 (trinta 
e duas) gramas de chumbo, com granulometria 7½ ou mais fino (8 ou 9). Os clubes anfitriões 
da etapa deverão ter estoque de cartuchos para repasse aos participantes, objetivando o uso 
exclusivo naquela prova.  
 
8- Armas: As espingardas não poderão ter câmara maior que o calibre 12, sendo que 
espingardas semiautomáticas somente serão permitidas quando o atirador posicionado ao 
lado no qual ela ejeta o cartucho deflagrado seja avisado previamente e dê o seu 
consentimento. Será permitido o uso de armas com calibre menor (Ex. Calibre 20), 
 
9- O uso de equipamentos de segurança é obrigatório. 
 
10- É Expressamente Proibido: 
 
a) A presença de pessoas estranhas às provas nos postos de tiro; 
 
b) O uso de equipamentos estranhos à competição; 
 
c) Comunicar-se em voz alta com o juiz, árbitro, fiscal de prova, ou demais participantes 
do evento; 
 
d) Circular nas Dependências do clube com as armas expostas; - os equipamentos 
obrigatoriamente deverão ser transportados dentro de maletas ou estojos fechados; 
 
e) O uso de bebidas alcoólicas nas áreas de tiros; 
 
 
f) Os atletas consumirem bebidas alcoólicas antes e durante as provas; 
 
11- Sobre Os Pratos lançados: 
 
● Prato Quebrado no lançamento: 
 
Será lançado um novo prato para o atirador, independente se ele atirou ou não em parte do 
prato quebrado. Para fins de pontuação irá valer apenas o prato que for lançado inteiro e o 
atleta o quebrar em voo. 
 
● Prato Desbalanceado ou fora dos limites de vôo: 
 
Caso seja lançado pela máquina um prato desbalanceado ou fora dos limites de vôo, este pode 
ser recusado pelo atirador. Todavia, se atirado, o resultado será anotado, mesmo que seja 
ZERO.  



                                        
 
 
 
 
● Prato Atrasado: 
 
Caso seja lançado um prato fora do tempo de comando do atirador (no caso de comando 
manual, via botão com árbitro principal), este pode ser recusado pelo atirador. 
Todavia, se atirado, o resultado será anotado, mesmo que seja ZERO.  
 
 
IX – Documentação 

a) Somente poderão participar os atletas que estiverem em posse da documentação 
obrigatória: Certificado de Registro – CR, Certificado de Registro de Arma de Fogo - CRAF e 
Guia de Tráfego – GT; 
 

X - Disposições Finais e Transitórias 

 

O presente regulamento é de observância obrigatória e será aplicado integralmente. 
 
Diante de algum fato superveniente não amparado pelo regulamento, a Organização decidirá 
pautando-se na boa fé objetiva e nos princípios gerais do esporte. 
 
Os membros da organização do campeonato poderão participar das provas, desde que o 
membro da organização esteja fazendo a prova com pelo menos mais um atleta. 
 
 

A Organização agradece o voto de confiança e deseja a todos os atletas 
um excelente Campeonato. 


