
17º CAMPEONATO DE TRAP AMERICANO – 2017 

1ª ETAPA - INÍCIO 22 de julho de 2017 
2ª ETAPA 08 e 09 de julho de 2017 
3ª ETAPA 20 de julho de 2017 
4ª ETAPA 03 de agosto de 2017 
5ª ETAPA 19 e 20 de agosto de 2017 
6ª ETAPA 31 de agosto de 2017 
7ª ETAPA 14 de setembro de 2017 
8ª ETAPA 23 e 24 de setembro de 2017 
9ª ETAPA 05 de outubro de 2017 
10ª ETAPA 28 e 29 de outubro de 2017 
11ª ETAPA 09 de novembro de 2017 
12ª ETAPA 23 de dezembro de 2017 
 
  

R E G U L A M E N T O 
  
               O campeonato será realizado em doze (12) etapas. Haverão SEIS categorias: 
“VETERANO”, “MASTER”, “AA”, “A”, “B” e C. O competidor poderá participar somente de uma 
categoria. 
 
     A categoria Veterano, terá as mesmas regras da Categoria AA, podendo participar 
os associados com 60 ou mais anos, a serem completados no ano do campeonato. 

              Na categoria “MASTER”, serão válidas apenas as 02 (duas) melhores séries de no 
máximo 03 (três) séries de cada etapa, sendo 25 disparos por série, num total de 50 disparos. 
O competidor deverá passar 1 série em cada penada (1, 2 e 3), exceto no caso de defeito da 
pedana. Haverá descarte de 04 (quatro) etapas, com menor resultado. Para cada etapa a 
pontuação será a soma dos pratos quebrados pelo competidor na etapa. Fica liberado o uso de 
qualquer tipo de cartuchos (novo, recarregado, 24 gr ou 32 gr). NÃO HAVERÁ REINSCRIÇÃO. 

              Para resultados iguais em número de pratos quebrados, numa determinada etapa, 
considera-se a mesma pontuação, sem efetuar o desempate. Na classificação final, caso ocorra 
empate nos 05 (cinco) primeiros lugares, o critério de desempate será o do melhor resultado 
de cada competidor em todas as etapas. Persistindo o empate será o segundo melhor 
resultado e assim por diante. Todos os competidores que fizeram média superior a 43 
pratos no campeonato passado, estão classificados automaticamente na categoria 
“MASTER”.  

               Na categoria “AA”, serão válidas apenas as 02 (duas) melhores séries de no 
máximo 03 (três) séries de cada etapa, sendo 25 disparos por série, num total de 50 disparos. 
O competidor deverá passar 1 série em cada penada (1, 2 e 3), exceto no caso de defeito da 
pedana. Haverá descarte de 04 (quatro) etapas, com menor valor. Para cada etapa a 
pontuação será a soma dos pratos quebrados pelo competidor na etapa. Fica liberado o uso de 
qualquer tipo de cartucho (novo, recarregado, 24 gr ou 32 gr). Todos os competidores que 
fizeram média de 21,5 pratos no campeonato passado, estão classificados 
automaticamente na categoria “AA”. NÃO HAVERÁ REINSCRIÇÃO. 

               Para resultados iguais em número de pratos quebrados, numa determinada etapa, 
considera-se a mesma pontuação, sem efetuar o desempate. Na classificação final, caso ocorra 
empate nos 05 (cinco) primeiros lugares, o critério de desempate será o do melhor resultado 
de cada competidor em todas as etapas. Persistindo o empate será o segundo melhor 
resultado e assim por diante.  

         Na categoria “A”, será válida a melhor de 03 (três) séries sucessivas da etapa, 
sendo 25 disparos por série. O competidor deverá passar 1 série em cada penada (1, 2 e 3), 
exceto no caso de defeito da pedana. Haverá descarte de 04 (quatro) etapas, com menor 
valor. Para cada etapa a pontuação será a soma dos pratos quebrados pelo competidor na 
etapa. Fica liberado o uso de qualquer tipo de cartucho (novo, recarregado, 24 gr ou 32 gr). 



Todos os competidores que fizeram média de 21 pratos no campeonato passado, 
estão classificados automaticamente na categoria “A”. 

               Para resultados iguais em número de pratos quebrados, numa determinada etapa, 
considera-se a mesma pontuação, sem efetuar o desempate. Na classificação final, caso ocorra 
empate nos 05 (cinco) primeiros lugares, o critério de desempate será o do melhor resultado 
de cada competidor em todas as etapas. Persistindo o empate será o segundo melhor 
resultado e assim por diante.  

        Na categoria “B”, será válida a melhor de 03 (três) séries sucessivas da etapa, 
sendo 25 disparos por série. O competidor deverá passar 1 série em cada penada (1, 2 e 3), 
exceto no caso de defeito da pedana. Havendo descarte de 04 (quatro) etapas. Caso ocorra 
empate nos 05 (cinco) primeiros lugares, o critério de desempate será pelo melhor resultado 
de cada competidor em todas as etapas. Persistindo o empate, será pelo segundo melhor 
resultado, e assim por diante. Para cada etapa que participou, o competidor receberá a 
pontuação dos pratos quebrados na melhor série. Fica liberado o uso de qualquer tipo de 
cartucho (novo, recarregado, 24 gr ou 32 gr). Todos os competidores que fizeram média 
de 19 pratos no campeonato passado, estão classificados automaticamente na 
categoria “B”. 

                A categoria “C” seguirá as regras da categoria “B”. Podendo participar desta 
categoria, o competidor que nunca participou de prova de trap ou tenha feito média inferior a 
19 pratos e não tenha participado da categoria iniciantes em campeonatos anteriores a 
2016.        

TODAS AS CATEGORIAS SERÃO OBRIGADAS A PASSAR 1 SÉRIE EM CADA PEDANA. 
HAVENDO RECUSA, SERÁ CONSIDERADA UMA SÉRIE COM ZERO. 

É OBRIGATÓRIO TER CR PARA PARTICIPAR DO CANPEONATO, ESTAR COM A 
MENSALIDADE EM DIA, DOCUMENTOS DA ARMA CADASTRADOS NO SITE (GTE E 

CRAF). AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITA VIA SITE. INSCRIÇÕES NO CLUBE TERÃO 
UM CUSTO DE R$ 20,00 POR ETAPA. 

 

PRATO NÃO ATIRADO 

Será repetido quando:  

 1 – Sair quebrado no lançamento da máquina.  

 2 – Quando houver falha da munição, sendo que ao acontecer o atirador deverá permanecer  
com a arma fechada, até que o fiscal examine se houve ou não sinal de cartucho 
“Percutido”.               

3 – Quando houver LÓGICO E PROVÁVEL atraso entre o pedido do prato e o atraso no seu 
lançamento. 

4 – Na primeira recusa do competidor em cada série de 25 pratos. 

 Será considerado prato recusado quando:  

1 – A arma não estiver carregada. 

2- A arma não for destravada para o disparo.  

3- O seletor não estiver na posição do cano municiado. 



4- O prato ser lançado normalmente e o mesmo não for atirado, com exceção da primeira 
recusa. 

 

PREMIAÇÃO: 

                A premiação será do 01° ao 10º lugar seqüencialmente em cada categoria, 
decrescendo da pontuação máxima. 

   1° Lugar – valor em dinheiro e troféu 

   2° Lugar – valor em dinheiro e troféu 

 3° Lugar – valor em dinheiro e troféu 

 4° Lugar – troféu 

 5° Lugar – troféu 

6º ao 10º - medalha 

   ATENÇÃO: SERÁ ANUNCIADA A CHAMADA DO TIRO E CASO O ATIRADOR 
NÃO SE DIRIGA ATÉ A PEDANA, SERÁ AGUARDADO POR 1 MINUTO, COM UMA 
SEGUNDA CHAMADA. CASO O ATIRADOR NÃO SE DIRIGA ATÉ A PEDANA, SERÁ DADO 
INÍCIO MESMO SEM A SUA PRESENÇA, CONTANDO OS PRATOS COMO ZERO. 

      Os resultados serão afixados na sede do clube e divulgados 
no site www.clubedetirobarrabonita.com.br.             

                Dúvidas serão solucionadas pelos diretores do Clube de Tiro.  

                               Barra Bonita, 09 de junho de 2017. 

DIRETORIA DO CTBB  
Obs: As etapas serão realizadas nos dias estabeleci dos acima, à partir 

das 19:30 horas da quinta-feira e 09:30 do Sábado o u Domingo. 

É obrigatório fazer a inscrição pelo site do clube.  Podendo serem feitas 
no local, com custo de R$ 20,00 por etapa. (SUJEITO  A ALTERAÇÕES)  


