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I - Finalidade
Regulamentar a prova de Trap Americano do Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença.
Este regulamento foi adaptado considerando as regras oficiais da Confederação
Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) e da Liga Nacional de Tiro ao Prato.
II - Descrição da Prova
As provas serão disputadas nas seguintes categorias, SÊNIOR até 60 anos, MASTER
de 61 anos em diante, para homens e DAMAS, para mulheres.
A prova constituirá de 03 séries de 25 pratos, total de 75 pratos para a categoria A.
A prova constituirá de 02 séries de 25 pratos, total de 50 pratos para a categoria B,
INICIANTE, MASTER e DAMAS.
A Categoria SÊNIOR do TRAP AMERICANO, será dividida em três CLASSES, A, B e
INICIANTE.
SÊNIOR Classe A superior a 84,00% de acertos
SÊNIOR Classe B Até 84,00% de acertos
INICIANTE
Até 2 participações na disciplina

Para os atletas iniciantes, após participar de 2 etapas no campeonato, será feita sua
classificação pela média da pontuação de acordo com a tabela acima.
Caso o atleta opte em subir de categoria, deve solicitar à secretaria do CTCPV até a
data da primeira etapa, ou no momento da inscrição desta.
Será permitido o uso de cartuchos novos e/ou recarregados (cápsula plástica), com
máximo de 24 gramas de chumbo, com granulometria 7½ ou mais fino (8 ou 9).
As espingardas não poderão ter câmara maior que o calibre 12, sendo que espingardas
semiautomáticas somente serão permitidas quando contiverem o limitador de ejeção de

cartucho ou se 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). Caso o competidor opte por usar arma de calibre
menor, os cartuchos a serem utilizados não deverão exceder 24 gramas de chumbo,
com granulometria 7½ ou mais fino (8 ou 9).
Casos omissos serão tratados de acordo com as regras da Liga Nacional de Tiro ao
Prato, que representa a ATA no Brasil.

III – Número de etapas
Durante o ano esportivo teremos a programação de 5 etapas, com 2 participações
obrigatórias nas etapas, além da etapa final que é obrigatória.
A classificação final de cada modalidade será obtida pela soma dos 2 (dois) melhores
resultados em todas as etapas, acrescido o resultado da etapa final do Campeonato
que terá peso 2, ou seja, o resultado da final será multiplicado por 2.

IV - Arbitragem:
A arbitragem será realizada por atleta participante, caso seja necessário o Diretor da
disciplina apontará algum participante para exercer a arbitragem. Se algum atirador
declinar da função de árbitro, sobre qualquer pretexto, deve-se atribuir, como
penalização, a subtração de 03 (três) pratos da primeira série do atirador. Essa punição
se baseia no princípio da reciprocidade e espírito esportivo.
V – Trap Equipe
Durante a realização da primeira etapa, será feito um sorteio para a definição das
equipes para disputa do campeonato.
A equipe será composta de 3 membros, e será aproveitado os 2 (dois) melhores
resultados em cada etapa, podendo haver 3 descartes e final obrigatória com peso 2.
VI – Premiação
Não haverá premiação por etapa por equipe, a premiação será somente ao final do
campeonato.

VII - Desempate
O critério de desempate para etapas será o seguinte (nesta ordem):
■ Última série (25 pratos) disparada
■ Penúltima série (25 pratos) disparada, caso da categoria A, sucessivamente a
primeira série.
■ Caso o empate permaneça, o critério será count-back de pratos, a partir da última
série.
O critério de desempare para o Campeonato será o seguinte (nesta ordem):
■ Resultado da Final
■ Primeiro maior resultado em etapas
■ Segundo maior resultado em etapas, e assim sucessivamente

